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Reşit Ali Yalnız as
keri erden nıürekkep 
bir hükumet kurdu 

GAZETESi 

Habeşistan VaUsi 
Dllk de Aosta 

ltalyanlar Derneyl 
istirdad etmiş 

Roma, 3 (.A.A.) - Stefani a,jan
sından: 

Deme, yeniıılt!I\ İtalya ııe Alman 
kuvvetl~ri tara!ıııclan iUal ..ın™i 
tir, 
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F 1AT1 

Her yerde 
DİJUtAT 

Gazeteye 
gönderileı 

evral<'. ,eri 
verıı-. 

TAKViM 
Yıl: 19U - ~: 4 Glla: t9 

t - Nloaıı - Çarpmba 
Blcrl: 1310 - llebltlleovvel: ıı 

llmnl: 1341 - lllAllT %1 

:l'i: , 

Son Telcraf Matbaumda Baıılır, 

Korkunç bir 
akına uğradı 
fngilizler hedeflerini 
saatlerce bombar· 

dıman ettiler 

Alman ticaret 
gemileri batırlldı 

(Yazısı 4 üncü sayfada) .... 

YUNAN 
ZAFERİ!. 
Alman ileri 
harekatı 

durduruldu 

Yunanlılar 
mukabil taar
ruza geçtiler 

Alman Paraşütçü
leri imha edildiler 

Atina 8 (A.A.) - Yunan hücum 
kıt'a~ı Struma vadisinde dün kay 
betmış oldukları kuvvetli mevzi -
leri tutan Almanlara karşı şiddet
li bir mukabil taarruzda bulun -
muşlardır. 

Atina 8 (A.A.) - Trakyada Yu· 
nan hatları arkasına inen 120 Al -
man paraşütçünün 70 i esir alın -
mış, 20 sı öldürülmüş, diğerleri ise 
kaçabilmiştir. 

YUNAN MUKAVEMETİ 
Atina 8 (A.A.) - (B. B. C:) Al

manlar Bulgaristan hududunun ce 
nubugarbi köşesinde Beleş dağın • 
dan Gümülcüneye kadar olan bir 
hat üzerinde taarruz ediyorlar. 
Harbin Struma vadisine doğru te
merküz etmesi muhtemeldir. 

(De~amı 4 ;; ucu -aı ıada) 

Bulgar Kralı 
bombalanan 

mıntakayı gezdi 
Sofyada çıkan -yan
gınlar söndürülmüş 

(Yazısı üçüncii sayfada) 

TENKİTLERi 

ne demektir? 
GÜNÜN 

Tutan eser 
Yazan: Selimi luet Seci• 

•Tan• ıazetesinin tiyarto mli
aekkidinin: •Rejisör Otelloda 
muvaffak oldutuna kanidir ve 
•unu isbat için hasılat yekWıu· 
a11 santimine kadar birkaç de
fa tekrar etmiştir• dem"5ine rağ. 
men Ertuğrul Muhsin sahne ese
rinin muvaffakıyetini ırcı ve 
dinleyici kalabalıiı ile ölçmenin 
aleyhindedir ve bu hususta be
nimle şüabl çok münakaşa et
miştir. 

Tiyatro bahislerinde İstanbul 
Şehir Tiyatrosu rejisörünü ho
CBlll telakki ettiğim halde bu 
aoktada birleşemiyorum. Sahae
cle tutaa eser demek, çok kişi ta. 
nfıntlan aeYffC).ilen, yüksek ka· 
lllat yapaa eRr demektir. Sah
ne ettrinin iyi ve kötüli.iğünü öl
çecek elU lıaika !Uç bir ınikJu 
,.ıuu. 

•Dadı. komedyası yinnl bin 
lira, •Otello. beş bin Hra hasılat 
yaptı diye ·Dadı•yı •Otello•dan 
üstün bir §Alıeser telakki ede
cek değiliz. Janrı daima giizö
nünde bulundurmak şarttır. 

Yoksa Demagocya'ya düşülür. 
Demagoc:ya hariç: Her tiyatro 
eseri, kendi janrında, miinevve· 
ri, yarı münevveri ve kütlnl a-
lakadar ıı· · · t k · · e ıgı a dırde •eyircl 
v~ dinleyiciyi cczbcder. Bu tak· 
dırde de •tutmuş cs~r· yani iyi 

eser sa3·ılır. Bu her zaman u 
ker devirde böyl~ olmuştur . 
Korneyi düşmanları vurmak i•· 
tedikleri 2aman •Cid. eserinin 

ilk temsilinde salonu boş bırak· 
tmnak çare'>inden başk b' 

b 
a ır ça-

re ulamadılar . 

(Devamı ı liacii IQ'facla) 
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Celileddini Rumi Kimdir A.,t.k rıerea ., ·"' Dava büyük ve çok 
kaldıki?.. Ticaret Ofisinin Gu··mru··k ehemmiyetlidir 

----- yazan: ZIYA ŞAKIR İtalyanın uğradığı hezimetleı y le 
azan: Hamid Nuri lrma 

- 49 - Adis-Ababanıa düşmesiııden Mnra h 1 k 1 
• •• • •-L 
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artık İtalya imparaterl$n11 sona s o n a z 1 r 1 a r 1 var •. d a t ı 41936 da Fransada seyahat!• (Cenabı Mevlana)da görülea ta· lime ve cumlelen bozulaa •e ,_. d" · ld 
han·ül o kadar büyük idi ki, bunu r tekrar yazılan şiirler gibi te&- er ırmış o u. bulunduru zamanlarda, Hır• 

ar ") hah Bir mecliste: • k . ıl ıkl rı 
birdenbire onun muhiti bile haz- b_it edilmemiştir. - .<.ıı.t~snevı bil • _ İtalyarua harp harici kalma· vat omıtac arın yap! a 
medemedi.Evvelcearzveizahet- sındede arzedecegımız veç e- .. h"b" b k' Do Ofı·s bı·r haftaya kadar faa- Geçenay2900000 suikastte KralA!eksandritebir· 
. . l b tı<LO . k lb" den ta oL Si ıçın ıç ır se ep yo .. nanma Jikle Fransa Hariciye Nazırı :-.ı. 

tıı;imız veçhile; derhal taassup da· u wu şaır, a ın şan a? •tt· Afr.ka İm to ı · 'tti ı· • d•td• 
gaları harekete .,eldi: heyecanlarını hiç durmadan teren- Argı 1

• tluk' "d" para Arr utıkgu gı 1· ı • • b ı k ıra temın e ı ı Briand'ı Marsilyada öldürmüşler• 
• ) ·· . b lind ~, . · el' navu gı ıyor... neres Jyete geçmış Ü UllaCa d" D h Ik' ıll d k 1 ıı _ Mevlini'mızı azdırdı. . n~~ etmış.. .e e uıvıtı, inde kaldı ki? .. dendi. ı. a a evve ı y ar a uru a 

Diye Hazreti Şems aleyhinde kagıt ve kalemı olarak her an k- N lla .. 
1 

k· Son aylar zarfında İstanbul küçük antant, 1919 sulh muahede-
' . . d" .• t k" d (Ç 1 b" .. anemo gu ere • İaşe teşkilatına bağlı olarak şeh· 1 liklerine eski Nevyork Ticaret A- gumr·· u"'klerın' 1·n varı"datı ••t lerı"nden sonra Milletler Cemı·~·etl 

koıkunç bir husumet belirdi. Per· ısını a ıp e eıı e e ı Husamed- N . kald d • . ,. ~ -
vasızca izhar ettiği hakikate kur· diıı); büyük mürşidinin bu Rab- d-~· er~~·.. dı enırtt~ ya. - rimizde kurulmakta olan Ticaret taşesi Muzaffer ve Hakkı Mecek 1 mıştır. Kanunusani ayında 2 esaslarına bağlı kuvvetli riyasi bir 
ban olan bu büyük mürşit, 0 taas· bini terennümleriııi mütemadiyen ~ ~e ; 0 z:e ev~m ;.~P· oli var Ofisinin son hazırlıktan bitirilmek 1 tayin edilmişlerdir. milyon 800 bin, Şubatta 2 mil- gruptu. İki Slav milleti temsil e• 

ı da ka ·ı za t t · f a a ma v ' tedir. Ofis Umum Müdürü Ahmed 1 Ofis İthalat Müdürlüğüne de Al- ı yon 900 bin, l'l1artta 2 milyon den Yugoslavya ve Çekoslovakya, 
~up da gası arasın ynayıp gı • ~ ·~:m~ 1\. • b .. 

1 
.. ve tekmil Sicilya var .. Oralarda Cemil Conk şehrimize gelerek ll .. d .. 

1 
. d H d M h 350 bin liralık hasılat elde e- Latin Romanya ile anlaşarak in· 

. ena ı ev ana; u şıır erını halk şimdi Yunan ve Yugoslav K tl h d h 1 akt 1 pu u mu ur erın en ay ar e - ' dilmiştir. Bu ayın ilk haftası.· ·ı C 
Bu irfan güneşi, vııkıi gurup et- söylerken, hiçbir zaman. diğer şa- bayraklarını bekliyor. u u an a azır anm a 0 an med getirilmektedir. Ticaret Ofisi 1 gı tere ve Fransaya, Milletler e-

mişti. Fakat onun nuru, - en başta irler gibi - (tekil)ciliğe zerre ka- Ofis Bürolarını gözden geçir~.- bir haftay. ·a kadar faaliyete geçecek il na ait varidat rakamları 640 miyetine demokrat devletlere dost, 
"b •ı ><-") lmak ·· • t• bı"n lira"• göstermektedir. Hal- bı'r nevı· müttefik b' gru tc•kil (Cena ı " cv"""a o uzere • j dar ehemmiyet vermemiştir. Bili- ır. ve hariçten mühim mikyasta mal , , ır P , 

(hakikat ehli) olanların kalblerin. kis, şirlerinin her ımsraında, ruhu- Milletler Ofisin Umum Müdür muavin - ithal etmeğe başlıyacaktır. 1 buki harbi müteakıp husule eylemişlerdi. 
de sönmemişti ... Hatta, bir din ka- nun ve heyecanlarının samimiye- harp ediyor • gelen buhranlı zamanlarda 36 milyon nüfu-.a malik sabık Le· 
dar, bir mezhep kadar kuvvetli ye- tini göstermiştir. Çünkü onUD Bitlerin askerleri 4& saattenberl E Ak}• M •• k b b İstanbul gümrüklerinin hası- bistanla Slav ırkıa teselsülü olan 
ni bir mefkiıre kaynağı viicude ge- maksadı, herhangi bir mevzu üze- Yunan hududunda yerinde sayar· mrazJ } ye Ura a e Üf0• \atı 1,5 milyon liraya kadar Letonya. Litvanya, Estonya, Tuna· 
tirmişti. Ve bu kaynaktan taşan rinde parlak bir şiir söylemek de- ken Yugoslavlar İşkodraya girdi. düşmüştü dan Baltık denizi sahillerine I<adar 
kuvvet, cehil ile, taa;sup ile, cehlin ği: .. ancak, kendi mesleğine salik Sayısı on iki milyon bir milletin ve Asabiye has- su bir muhtektri L . müşterek ve toplu kuvvetlerin,._,. 
ve taassubun ham!si olan (zahir olan talebe ve müritlerini akıl, bil<- bu kahramanlığı karşısında hay- 1.ığmı ifade eyliyorlardı. Tuııa<lon 

uleması) ile mücadeleye girişecek- met, mantık ve felsefe ile ikaz et- ranlık izhar etmemek mümkün de. tanesı" nı· n teftı" şı" adlı" ye ye ver d •. Şehir Meclisi Vardar sahalarını ilııiva ederc·k 
ti. Ham sofuluğu ve siyaset şeriat· mekten ibarettir. ğil... Ege, Adalar denizi. Yunan d•ıı:ti 
çiliğini yenecekti. (Cenabı Meviana)nın ilmi cep- Nanemolla: ---0--- sahillerine, Şarki Akdenizin §İ.ıral 

Bu cidalin ba~ında, artık (Cena· he•inde CD göze çarpan cihet (ta· - Bu netice hayretle karş1lanı- 40 bin liralık usulsüz 7 liralık boruyu 15 Dün içtimaını Valinin kmmlarından karaların içerileı·ine, 
hı Mevlana) bulunuyordu. Ve san'llf) yolunda visıl. olduğu'mer- mamalıdır. dedi ve ilave etti: • d Karadenize kadar uzanan mmtuka-
şimdi onun hür mefkure,i, hakika-ı hale ve mertebedir ... Selçuk ilme· _ Hürriyet ve istiklillin mi.na· Sarfiyat yapılmış liraya Satmış rİyasetın e yaptı !arda dahi Balkan Antantı bulu· 
te en kısa bir zamanda vasıl ol- r sından (Muinüddin p ) smı bilen milletler harbediyor. Ar· Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve- Fiat Mürakabe Bürosu İstanbul- Şehir Meclisi dün Vali ve Be • nuyordu. Garbi Avrupa, Şimal de· 

k . . . b' 1 d J a ervane ye li . d . . . ı· 1 ı·k 
ma ıçın ycpyenı ır.yo açıyor. u. ihda ettiği (Fihi llfıfih) adlı eseri tık söz silillnndır. kıileti Başmüfettişi B. Said emrazı daki hurdavat, kalay -ve nişadır fi- lediye Reisi Lutfi Kırdann reis - nızi, Manş enızı, Şıma ı At an 1 

Çocuk yaşındanberı ruhunun ın· ı ki bb' • . Bileği kuvvetli olan bu hallı .;.n_ akliye ve asabiye hastanesinde tef- atlarını esaslı surette tetkik etme- ğinde toplanmıştır. sahillerinden itibaren zincrlenll 
!"ki · h · ı· · ··ı., klik nasıl Ra anı hikmetlerin bir d !ı tarzında uzanan ve Milletler Cemi-

ıceerı'. 1_ 1rcrık, enasd•,. 85,·ıaryelı~nındayuhı"çsekı"m: meşher ve hazinesi ise, (Hazreti !etlerin zaferini şimdi en görme !işlerde bulunmak üzere şehrimize ğe başlan:' ıştır. E~de ,bulunan ve 
1 

Evvela, Elektrik, Tramv~y· .. ve t• d h"I k k d 
1 1 

İ 
b" mübal3ğa sayılmamalıdır. gelmi§tir. harıçten ıthal edilecek bu malla - Tünel İşletmeleri Umum Mudur - ye ıne a 1 üçü ev et er, n· 

seye benzemyen bir içlilik >ezen Şenıs)ln aziz ruhuna ithaf ederel! Şimdi milletler harbediyor. Söylendiğine göre mezkur has - rın maliyet fiatları tesbit edildik- 1 Jüklerinde bulundurulacak olan giltere ve Fransa müttefik grupıı-
(Cenabı Mevlana), kalbini gizli bir (Devamı var) M. K. tanede 1934 yılı devir hesapların - ten sonra meşru bir kar haddi ta· belediye mürakiplerinin sureti in· nun nezareti, emniyeti, muhafaza· 
ateşle yakıp kavu an meçhul kuv- danberi 40 bin liralık bir usulsüıı yin edilerek satış fiatları karar - tihabı, vazı!e ve salahiyetleri hak- sı altında idi. 
vetin ne olduğunu keşfe!Jnişti. Bu r., ) s:ı1°fi~~t yapıldığı görülerek bu tef- 1 l~ştırıl.acak_ ve bu maddeler üze - kındaki talimatname il~ Sular İda: Bu zamanlarda llfületler Cemi 
(coşkun bir aşk, yiiksek ve İlahi MAHKElv.ELERDE ve POLiSTE tışe !uzum hasıl olmuştur. 1 rınde ıhtıkar yapılmasına meydan resi alım ve satım talımatnamesı yeti azası halinde Cenevredekl 
bir ilham)dan başka bir şey değil- Ayniyat ve idare memuru ile bir verilmiye~ktir. Mürakabe !eski . tetkik ve tasdik olunmuştur. toplantılara murahhaslarını gön· 
di ..• İşte bu aşk ve ilhamdır ki onu, mubassır ve başhet11Şire bayan liiılatı dün Gal~ ada Mant• ·-·-ar Bilahare ruznamedeki diğer mad : deren Sovyet So.•; ı' .ı Cümhuri· 
hiçbir filimin, hiçbir hakimin, hiç· A k d ••t' J •• J l • Muzaffer tahkikat neticesine ka - sokağında tornacı Koçoyu ihtikar deler görüşülmüştür. yetleri İttihadı, hak.:.dt halde Av· 
bir ~airin viısıl olamadığı erişi!· r Q aşını 0 UUTl!n SQn Q geCl dar Vekıilet emrine alınmışlardır. 1 suçundan adliyeye vermiştir. Ko - rupanın mezkur siyasi ve içtimaf 
mez şahikalara kadar yiik•eltti. s d /1 h J •• dl• •ıJ • 1 ço 7 liralık demir boruyu 15 liraya nizamı dışmda kalmıştı. Başka bit 
(Fihi MiiCih) İ.•mindeki hikmet a u a un a ıge ye verı ı San'at okulları hakkında bir 1 satarak ıhtikar yapmaktan suçlu - Dün 1milyon200 bin liralık tarzda şimdi olduğu gibi. 
cevherlerinin hazinesi le, (Mesne-' karar dur. ihracat yapıldı 
vi) ve (Divanı Kebir) gibi, şerik ve • * 

S d il h hAd• • ) tt Abd il h } San'at okulları talebelerinin nü- 1 
naziri olm.ıyan eserlere sahip etti. a u a , a ıseyı an a ı ve u a ı nası fus cüzdanlarına ve kütüklerine I Tamir olunacak yollar İngiltere, Almanya, Amerika ve ı936 da Fransada, Fransız Hari· 

* l d w f k d l d w •• l d• 1 kl ih . el ' Ü . diğer bazı Balkan memleketlerine ciye Nazırı M. Briand dahi Yugos-
cena'bı Mevlan" a,· _ ı"lk bakışta • yara a ıgının ar ID a O ma ıgını SOY e l mezun o du arı . tısas şub eri - 1 sküdarda Icadiye, Müneccim • l k 'h t · · t 1 d 

yapı aca ı raca ıçın sa 1§ ar e • lavyanın müteveffa Kralı Alek• 
bir (iilm) midir .. yoksa bir (şair) Geçen Cumartesi akşamı Kara • j dan kaçmağa başladım. Biraz ile - nin de kaydedilmesi lüzumu ala -

1 
başı, Canbazalı, Türkanhatun, Kef vam efmektedir. Dün ihracat mu- sandr ile Hırvat suikastçileri t~ra· 

midir?.. gümrükte bir cinayet işlenmiş, ride, bekçiler yakaladılar. Ben Ab ka~ar!Jra bildiri1;"'iştirk 
1 

çedede, Türbekapısı, Atikvalide, ameleleri gayet hararetli olmuş ve 1 hodan öldürülmeden evvel caz•b•· 
Buna, birdenbire hüküm vermek .Mercanda Küçük Yenihan'da san- dullahı vurmadım. Vurdumsa da unun için san at me tep eri mü Bağlarbaşı, Doğancılar, Ihsaniye so bir günde l milyon 2.00 bin lir~ - li olduğu kadar ehemmiyetli bit 

mümkün değildir. Çünkü, (ilim) ' dalyeci Atilyo'nun atölyesinde san bilmiyorum. dürleri, mezun olan talebelerin ih· kakları ile Bağdad ve Tıbbiye cad- !ık ihracat muamelesı kaydedil - projenin tatbikini temine çalt:jı• 
ile (tiirü edcb)i emsal,iz bir mu- dalye tamircisi Sadullah Savruıı, Bundan sonra, muhakemenin u- tisas şubelerini mensup oldukları delc>rinin tamir olunması kararlaş- miştir. yordu. Bu, Avrupa milletleri bir• 
vaffakıyetle, ayni çerçeve içine ayni yerde çalışan arkadaşı Abdul· mumi hükümler dairesinde devam nüfus dairelerine bildirecekler - tmlmıştır. Bu işler Nisanın 21 in • Bu meyanda İngilizlere külliyet· lig"inı· hakikat halı"ne getirmek pli• 

dir. de bir müteahhide ihale olunacak-yerleştirmiş olan hiçbir alim ve !ahı sustalı çakı ile yaralıyarak öl- etmesine ve Sadullahın tevküine li miktarda tiftik. Almanlara yağlı nı ı'di. 
Sivrisinekle mücadeleye tır. 

hiçbir şair henüz dünyaya gelme- dünnüştü. Sadullah dün akşam karar verilmiş, muhakemenin de - eh . .1 k S f' l d k" I . k' tohum, Bulgaristan ve Yunanista- 1919 sulh muahedelerinden, Umıl 
miştir. · meşhuden adliyeye verilmiş, birin- vamı başka güne bırakılmıştır. emmıye verı ece ay ıye er e 1 ev erın ıra na balık satı1!l1ı~tır. mi Harbin müıterek zaferindell 

Bazı kimseler, bu büyük hik- ci ağırceza mahkemesinde muha - Kadın yu'"zu'"nden Beykoz, Bakırköy ve Sarıyerde bedelleri 
· · · k ·· d ı · h · sonra dlinya piyasalarında, nıü>-

met kaynagı" nı, Fransız s.airlerin- kemcsine başlanmıştır. Sorgusu sı- sıvrısıne muca e esme e emmı - Bugünden itibaren İstanbulun 
Bir kadın yüzünden aralan açık ·ı . k 1 t im t K"" ••k 'I.. b 1 temlekelerde, denizlerde gizli veya 

den (Lafoııten)e benzelmt~lerdir. rasında, Sadullah, hadiseyi şöyle olan Hacıkadın mahallesinde A _ yet verı mesı arar aşırı ış ır. Anadolu yakasındaki gayrimen - UÇU 18 er er j 
B nl h h Id C . b M ı· . !atmıştır· ' Gerek bu münasebetle ve gerek kullerin '·ira bedellerine aı·t kon- açık rekabetlere başlıyan ngilter• 11 ar, er a e cna ı e'· ana- an · ralık sokakta 4 numarada oturan ve Fransa siyasi ve iktısadi !eşek· 
nın eserlerini lıiyıkilc anlıyama- - O gün akşam üzeri Abdullah·! .Mustafa ile ayni sokakta oturan kazalardak~ si:'.'1"isine~li ~ataklı~ ve ı· turatların kontrollerine başlanıla· külleri, şarki ve cenubu şarki Av· 
mı§;. ve~ ~.s•><!•~'.n.he~ mL.ramdaki la ~n~ Yusuf ve Recep.a~ında ~i - Hüseyin Cibalide Yeşiltulumba derelerdeki suı:felerın ımhası ıçın caktır. Bu hususta dün kayma - *Taksimde Talimhane arkasın- rupada, Balkanlarda dahi ayn yol· 
derm, ~uşund~ır~cu hı~ct ve fcl- ğer ıkı arkadaşımızla bırlıkte atol- pazar yerinde karşılaşmışlar, kav- belediyece 24 ton mazut satın alı - kamlıklara icap eden emir veril - da kurulmakta olan hafta pazarı- farda yürüdüler. Siyaseten Miltel< 

sefeic;ın me"'.ya,ma vakıf olama- yeden çıktık. Şehzadebaşında bır gaya başlamışlar, Hüseyin Musta- lnkac~ktırV. k'I d" Ank miştir. nın 3 ay ıçin kaldırılması beledi - ler Cemiyetine, İngiltere ve Fraa· 
m k ı d d it s h b tııat e ı ı·ı ı un araya ç·· f d ··be ld I ış ımse er."· • • • şarapgı a a .•şar, araç ane .aşın- fayı taşla çenesinden yaralamış, d;; d" .OP ırının a tecru yapı ı yece kararlaştırılmıştır . saya bağlı bu mıntakadaki millel-

Uazı zevat ısc, Cenabı lif ev lana· da dıger bır şarapçıda da ıkışer yaralı Cerrah paşa hastanesine kal- . .. .n u. . . Belediyece Edirnekapı haricinde 1 1 d !eri, devletleri denebilir ki, Alman· 
nın şiirlerini (lisan ve nazım iti- bardak şarap içtik Oradan çıkıp d ılriı n·· . kal t Bır ır.ııddct:cn ben şehnmıztle .. 1 k t 1 .. .h * Orta okullarla lise er arasın a ~. •»a, İtalva~·a bag· lamı'"a seL-p ol· 

. ır ış, useyın ya anmJş ır. . b l kt 1 İkt t \1 kili numune o ura yap ırı an •çop ı - . r ol na spor müsabakalarında ·'"" ., ,,, ~ 
barile çok bozuk, çok kusurlu) ad- tramvay yolundan Atikaliye kadar Otomobil bir ama a r tı u. W::na a o .. "n ısa e.: rah fırını • nda dün bir hey'et ö - ıc a u n dular. Bu hareketlerin, Hıkaydile-
~etnıişle"'.'ir: Bu zevat da (larisi) gittik._. Biz Abdullahla beraber ön- .. . y ~. p H~ nu Çakır dun Anka_r~v.a _don-ı nünde tecrübeler yapılmıştır. Ne· \•azıfe alan Beden Terbiyesi öğret- rin, ihmallerin, rekabetlerin buru· 
lısanını bulun d•kayık ve gavamızı den yoruyorduk. Receple Yusuf ar Şofor Muradın ıdaresındckı 2651 muştur. Vekıl du şehrımız.lckı tet- ı· • .. d 21 b .. k l menlerine munzam ücret verilmesi le getireceı:~ı· tehlikeleri hesaplama· 
• • · 1 t bil Be ğl d k"kl · .· d 1m· Etfü 1< :c<'CIC ,•ın e · ara a çop va 1 - kararlaştırılmış•ır. Bu hususta Ma· ıle bilmiyenlcrdir .. Halbuki Iranın kada kalmışlardı Atikalide cami- numara ı o omo ' yo un a :ı. erıno evam e ış ve an. - d. .. ··ı k tl"b • f k dılar. Mcd ,.e cezı"r halinde ' Av· 

· · ' II lb d A 1 k • d ı s·· b k ·· · 1 · · t ft' ıgı goru ere ma u a muva 1 arif Vekaletinden tahsısat beklen-en yük,elt ve bu hususta en sala- in yanındaki yolda bize vetiştiler ama aşın a san 50 agın an a · uırwr an rmıes>eS<' erını e ı.ş .. .1 .• .• .. • Ü rupa milletleri birliı;'•ine ait 11ı 
. .. . . . • · ke K a ad t H 1 • 1 . goru.mustur. Bunun uzerıne s - mekted;r. 

bı)·ctlc soz söylemek lmdretını Bu aralık Aysu sınemasından çık· geçer n asımp ş a 0 uran ay ~' 1'· .ı. k'·d B .. ·ı İ 1 b 1 ·h Briand'ın proJ'esine dahi, kah So1/• 
h . L"" .• b"' .. k . 1 . c "b 1 d'' dar kızı ama Hüsniyeye çarparak T h f" ko ak u ar. e)Og u ve san u cı e-aız ulun uyu şaır err, ena ı mış o an ort beş sarhoştan bir ta- u a ıye eıyaaına nac t' d d .d be .. f . * Üç aydanberi maaş alamıyan yetler Birliği, kah Almanya aley· 
Mevlananm siirlcri karşısında hür- nesi Recebin yakasına sarılarak muhtelif yerlerinden yaralamış, azami satı• fiatı ; ın e e yenı en ş çop ırını ın-. • . ı H.. · td · it 1 of.. ' . . . şa olunması kararlaştırılmıştır. yardımcı muallimlere ait havale -· hinde şekiller vermek i~tedilet• 
metle haşlannı egnıışler .. (Mesne- kavgaya başladı. Abdullahla biz de usnıye avı a ına a ınmış, Ş or Gömlek, kravat vesaıre gıbı ba- . • Beynelmilel siyasi tesekküllcrio. 
vi)~.·e (:lfaı:ızi Kur'an) di~e, hiçbir ayırmağa gittik. O aralık, Receple yakalanmıştır. zı tuhafiye eşyalarına azami satış Konvansıyone.1.Edırneye !er Maarif Müdürlüğüne gönderil· • - , k d d içtimai kuvvetlerin, cereyanları.tlı 
pirin eserine nasip olmıyan şeref kavga eden adam Recebi yere ya- iki otomobil çarpı§tı fiatı tesbit edilmesi için tetkiklere a ar gı ıyor miştir. Bunun üzerine dünden iti - Milletler Cemiyeti, demokrasi, hı· 
payesini vermişlerdir. tırmış, üzerine çullanmıştı. Elini · Taksimde Gümüşsuyu caddesin· devam edilmektedir. Fiat Müraka- Balkanlardaki son harplerden baren tevziata başlanılmıştır. giltere ve Fransa, netice itibari!• 
Cenabı Me,·15nii'nın hütün eser- arka cebine attı. Recebi vuracak de Haylayf apartımanında oturan be teşkilatı dün de Beyoğlu tara - sonra Avrupa ile yapılmakta olan * İmtihan meselesi hakkında Birleş;k Amerika aleyhinde muh.-

leri, onun dinmiyen ve sükun bil- zannettim. Cebimden sustalı çakı- İbrahim oğlu Kadrinin idaresinde· fındaki tuhafiyecileri davet ede - tren nakliyatı durmuş gibidir. Kon lif cephe almllllllla yol açtılar. 
görüşülmek üzere bugün bütün or-

miyen heyecan hamlelerile vücu- mı çıkarıp açtım. Çok sarhoştum.. ki otomobille Dimonun idaresinde- :ek kendilerile görüşmüştür. Bu vansiyonel treni sabah ve ak!;am 
ta okul müdürleri saat 15 de İstande ı:elmiş!ir. Başka şairlerin yap· Ondan sonra ne olduğunu bilmiyo· ki 2064 numaralı otomobiller Har· ,,esele hakkındaki kat'i karar ö - olmak üzere Edirneye kadar git -

tıkları gibi; düşünüle diişünlile bir rum. Abdullah: biyede çarpışmış, her iki otomobil 1ümüzdcki günler zarfında verile- ınektedir. Ticari nakliyat Tuna ve bul Kız Lisesinde bir içtima yapa-
kiğıda yazılan, beğenilmiyen ke- - Vuruldum! deyince korkum - hasara uğramıştır. cektlr. deniz tarikile yapılmaktadır. caklardır. 

EDEBi ROMAN :142 olan adamın buralarda ışı ne? .. J - Macide hanım, beni buraya ıbancın mı? .. Kızını çekip alacak Nigarın bu inadınıhiçhissetmiyor-
Hcm böylelerinin aşkı daha de - gönderdiği zaman ahvalinizden bri da anasını mı atacak?. muş gibi Iakayd davranıyordu. O; 

Ç O B A N Y 1 L D 1 Z 1 vamlı olur? Bir kere tutuldular parça anlattı idi. Sıkıntıya alış - Sadiye; ellerile yüzünü kapa - neticeden emın, vakıt, saat bekli _ 
mı vazgeçemezler?.. Gencinden kın değilsiniz. Ben bu işin sonun - mış, düşünüyordu. Morfin şırınga b. . d h .

1 
h k t 

· ·· ·· k' d h ·· · B tt·. h t dı k yen ır ış a amı uzurı e are e y I kım hayır gormuş ı... I a ayır goremıyorum. en, ev - e ıgı as asını uyan rmama ı - . 
cu;an: Mahmut YESAR Onun· kabartma haritalara ben vel böyle mi idim sanıyorsun a çın sessizce yürüyen bır doktor 1 edıyordu. 

_Temin misafirini salona aldı- - Çocukla böyle şey konuşulur ı ziyen k;,.ış kırış çehresini, sarı a- kızım? Düşmez k~lkmaz hır Al - gi.bi Anber nine, odaya girdiği sü- Nigar; her şeye rağmen aşkına 
ğım zaman doğruca Nigarcığımın mu? bajurlu elektrik lambasının sabit, !ah!.. Eskıden benım de cvım, aş· kunetle çıkmıştı. sadık kalmak ıstıyordu. Saib Ra • 
odasırıa g'.ttlm: cAnnenin bıraz ba- Sadiye; birden düşünceye dal - 1 keskin ışığı, daha fazla sarartmış, 1 

ç•.:n• hizmetçim_vardı. Yediğim_ ö.-. Sadiyenın dim:ğında b.üyük bir mi, bir Ağustos sabahı Şişliye doğ 
şı ağrıyor, misafir bckleme<ın, sen mıştı, ağır ağır dogruldu, ellerini 1 daha korkunç gösteriyordu. Sa - 1 numde, yemedıgım arkamda ıdı. şerha açılmıştı, aglamak ıstedı ağ· ru bır gezinti teklif etmişti. Nigiir, 
otur!• dedim. Maksadımı anladın Anber niney~ uzatarak kıs:k b;: j diye damarları soğuk soğuk ka - Bana, Anber nine, Anber nine di· ı layamadı. annesine haber vermeğe Lüzum gör 
mı şimdi? ı s~sle haykırdı: rıncalanarak, gözlerini ondan a - yorsunuz amma, sorun bakalım, _ 2 - meden kabul etmiş, Saib Rami ile 

Sad:yc>,· karışık rüva!ar görür - 1 _ FJkat 0 adam ~vli! Ondan yırmıyordu. Sivri uçlu, geniş ka· ! Anber n. ine kaç senelik Anber ni- S .b R . b . ti . k 11 birlikte sokağa çıkıp, otomobile , aı amı ey; zıyare erı sı - ti t 
ken bir~rnbı.r>. uykudan uyandın- , Nigara bır fayda yok. Onıı da b°.ii- rndlı ıri P1inkari burnu ile o, şi • nedir. Insanın yüzü, huyu, hali, laşLrdıkça, evdekı vazıyetı daha a amış ı. 
lan bır ınsan gıbi etrafına ~aşkın yor illJ;un? karını parçalamağa hazırlanan bir ~-akti gib~ ismi de de.ğışıyor. Asıl ffıühalileşiyordu. Sadıye ile senli Kızgınlığı gölgede bile hissolu -
şaşkın bakınıyordu: ı - B'lmez olur muyum? Onu akbabayı andırıyordu. Kapakları ısmım •\ uslat.dı. Duşenın dostu b ı k • h u· N' • ı ı nan durgun bir Ağustos güneoi· sı-l 

1 
· ? B .. .. ·· .. 1 en ı onuşmaga, a a .gar a e ,.., 

- Sen nereden öğrend;n• Nıgar cıa >ordum, ö'ffl>ndim düsük kirp;ksiz gözleri si,·ah bir 0 ur mu uç... ugun yuzune gu - k J \>le b la t Nig" ı cak nemli bır buğu gibi havayı te-,,. - ' d-kl b k d · t .. . 1 şa a arına ı aş mış ı. ar, 
mı s;iyledi? J - O halde, Nigarla yalnız kal- alev gibi dokunduğu yeri yakı - ~ erın~ a m~, or gun >Onra ·onun bu serbest hallerim kibar bir . neffüs edilemiyecek kadar ağır -

Anber nine, dl·ılakları, büsbütün' masını niçın isti"orsun• yordu. Bu kadın kimdi? .. Nereden doner taşlayıver~rler. Bugun: cAh aile dostu sıfatile hoş görüyor yal· I Iaştırmıştı. Kaldırımlarda adımla-
, . . . . . canım'· d ven aaız yarın suratına 1 .. . ' : ·· ·· · d ı b içer ye do;iru cekılerek, kuru kuru - İlahi kadınım, evli olmak - ve nıçın gelmıştı? Macıde hanım .. _ ~ ' . nız alelade bır mubahasenın ekse - : rını suruyen pıya e er, u damar-

gülüy ırdu: 1 tan ne çıkar. Erkeğe karı li\fı mı acaba onun kim olduğunu biliyor tukurmekten utanmaz. Vaktınde rıya aşıkane bir netıce alması onu ları gevşeten sıcağın altında bitik, 
- Ben insanı gözünden tanırım. olur? Bir sözle yakın, bir sözle u- muydu? .. Sadiyenin içinde garip J gözünü açar, üç beş kuruş tutabi- hırçınlaştırıyordu. Saib Raminin 1 yorgun görünüyorlar, kızışmış par 

Benden kaçar mı? 'zak' Bu bey, çok zenginmiş. Çif- bır korku vardı. Anber nine; diz- ' lirsen, gemini kurtardın gittı! Sa· tavrı nezaketine, hazan hayli kaba ke taşlarına nallarını çarpa çarpa 
Bu meş'um iht mali, Sadiye dü - te çifte karılar alıp boşamak, fa. lerinı tutarak kalkmıştı, başını mi bey mi ne? İşte o; parayı sa - düşen Iabfelerıne tahammül ınüm· ilerlemeeğ çalışan araba beygirle-

§linmemlş değildi, faka~ kat'i hü · ı kirler için ayıptır, kusurdur Zen-
1 

Sadiyenin omuz başına doğru u· 1 kınır adama benzemiyor ... Saye - kündü. Lakın onun ağzından; aşk,' ri, sanki birden solukları kesilip 
küm ve-:-ıeğc. k<>rkuvnrdu· gine göre iftihardır. Buraya, ne zatarak telkin eder gibi kesik ke- sinde hep s~yeleneceğiz! Öyle ya, sevda sözlen işitmek Nig5r içiıı j olduğu yere yığılı vereceklermiş 

- Nıgara bır şey açtın mı? diye geliyor; karısından hoşnud 1 sik anlatmağa başlamıştı:. 1 cıvanım, kızının kocası senın ya - tahammülün haricinde idi. Rami: (Daha var) 

* Yalnız Londra değil, Puiste dr 
hi, 1940 Haziranında ordusu be-ıi· 
mete uğrıyarak mütareke yap•ll 
Fransa yaziyeti, hatalann Birle~i~ 
Amerikada, Nevyorkta dahi vfı~ı· 
alarla anlaşılma .. nda amil ofdU. 
Bundan sonradır ki, Amerika de
mokrasisinin, İngilterenin harp gıı· 
yeterine, hareketlerine daha yakıO 
ve fili yardımda bulunması fÜ%11' 

mu bir hakikat olarak kabul edil• 

di. Nihayet harp yapan '°e tecavil• 

ze uğnyan demokrat bütün roeıll' 
Ieketlere geniş yardım, ödünç v• 
1<ira tarzında her türlü silıih.-, 
ma]zemenin verilmesine, Nevyor~ .. 
taki ayan ve mümessiller meclisi .. 

riııce karar verildi. 
Dava büyüktür, çok ehemıniyet

J·dir. 
DemokrasiaiB büyük, nihayetsi' 

hi1' membalarına kuvvetlerİlle sa 
>lan İıı'"lter~ ile Amerikanııı. aY• 

b" dil· 
ui zamaada eski hatalanaı da 

üc•• 
'C ilmek içiıı una seneler ll1 

. b•" 
Irleye denın edeceklerme ai:t 
'<ikatler kar ısındayız. --•atC 

Hamit Nuri~ 



~t:rrw~~[}]'r GÜNÜN-, Mareşal Peten 
ısiYASi •• ASKERil bir nutuk 
~-iCMALi ' .. J d. 

Bul gar K r a l 1 T Ü R K 1 ~ . E Macarlar metali- Balkanlarda son (B~ş ?a~ı l:ci !yfada) 

l b tt b ı U Of vaziyet zamanda İmparatorluğunun da Ahengi -b 0 m b a ı a ll a ll i h t i y a t l a a U Ull y İki üç gündenberi Balkanlardaki dir. Fakat Fransızların ilham etUil kur-
vaziyet poli..ti-ka [)ahasından çıkıp naz ve fesadcı bir propaganda bu sağ~ 

k el• · f "n J en t ·ı M ı ı askeri hanıkat sahaı;ma intikal et- 1•m bağları kırmağa uğraşıyor. 
tnınta ayı gez ı va Zl ye l ngı tere acar ar a miş sözü siliıh almış bulunmakta- Bundan ile ay evvel, ordumuzun en . ? .. b t 1 sti ' 1 guzidc kumandanını şimall Airikaya 

So[ya 8 {A.A.) - Dün neşredi • l k ml munase a illi te dır. , 3011dudiın. General Weygand Fransız 
len resmi tebliğ: ayrı QCG • Budapeşte, 8 (A.A.) _ Ofi Fransız Yunaı:. başkumandanlıgı.nın d~n bi!·lığinin ne olması lazım !(eldiğıni ora-

6 7 N
. · t d f -o- ·ansı bildiriyor· ııeşrettıgı teblığde Cenubı Sırbıs- da mükemmel bır tarzda gosterdL 

- ısan gecesı ayyare e ı • aı · E t · ' "d t ·· · · 
b 

.. d p • Soı"r'ı"n bır ,Oklu haç>ın organı olan s ıuısag tanda Yugoslav orduwnun şı<ı e - M.reşal Peten sozlerme şöyle devam 
ataryaları Sofyaya hucum c eıı aflS - . · t t · ga;zelesJ yazıyoı h Alman tazyiki karş:..:ıında gerı e mış ır. 

Yabancı tayyarelere ateş açmış - akaleSİ Muzabaretsiz kamış olan Yugoıslavya- kild·-; b ti y ·g slav ve Fı·ansız kanı kardeş mücadelelerinde 
tardır. Şehir üzerine yangın ve in- m . . - nın karşısınc~.l l\! hver ve. l\.ıacarıstan ilçe ~ ıg.nı,' u sure ~- u onan ve akrruş bulunuyor. Artık yeter. Anava -
filak b b tılnu b 1 - L 8 (A.A.) - Gayrı n11ıharıp Av elde cdılmesı koL::ıy aYant.."lJ•::ırı..lan vaz Yli.Il4Il hudutlarındakı Yu . tan uzakta veya hattıusttiva ormanla -

om ası a Ş ve un ar yon, . . , tini gozden .. tl J: .. u o hı\Y••daki '-.. l· k , t' ·· ıno.a hır 
<la d 

.. d'" tl t B" p[\ nlcınleketıerının \azıye geçmışlcrd~r. Bu SUlt: c g 1 ı ugos uV UV\€ .1.eıı ar~ rında davetlere tazyiklere tehdıtlere 
n or u pa amamış ır. ır - ru • . başınaka- 22 ı k k.5.· etıc .. ınl • • h · b ld lmek ' ' k .. .. .. 1 gec; rcı• Paı :s - Sotr gazc:tl!sı kardeşlerımızın scııc ;o.ı :t • 1 ooşJul{ .usule gelcııgı ı ırı .. cesaretle karşı koymuş olanlara milli 

aç olu ve yaralı oldugu haber ve- · 1 T kı"enın vaziyetini de tetkık su;turmuş tabıi ,.c e.:.ı.'tı topıak ıstckle-, ted· B t bı·-· lk kunuşun<la . 
rl'lm kt . y l l h t leıı.ırH e ur J ~ ' 

1 
t b u ıvoı·uz Şı 11di · ır. u e ıgın ı O ı;:ukranı arzederım Ve sadakat goster -e edır ara ı ar emen e - 1 d. ki· ımı.t.ı ıhına c n1ış u n• J • • • • h ı ı d . · edere i: ıyor : hl Uı vaziyetin- r . . t B 11 an mi'l tlerının ınlis- ~·azıyet cndışe edılecc.ı< bır a a - ml'k ısleyenlere de kapının açık tutul -

avı altına alınmışlardır. . Turkıyt b~ıg:.l~ü h~r ı~~ Bulgarista- Gc:ı; ~1~';~ ir;ı: ı:~cı d";ccede olgun ol- rnı~ gibı gbrünn1ekte i.:.ıe de, haki-/ duğunu ilfıve eylerım. 
Sofya 8 (A.A.) - Bulgar a3ansı den ayrı ahco< ı-eı':ıı" \"C askeri seyrıne d kalı·ını go~rcınıckt~Jır. Halen Bal- İ""tte hen:;,.,. teLl"',elı' bu· vaziyet Maıeşal sözlerını şöyle bitınnıştir: 

b"ld' . nır lııttl :;ı.rc .. ı L- 1 ma ı · ·<.• , ~ 1; l.... . 

ı· 'dır .ıer!"'\ ... · · - ., · •..... u~ egı :r. b k f h' t dl cek 
ı lrıyor: ' · ,,,. ..... diı::ındc 1'.ir ini$;n T·1rk !kanların kap· ıı'J<ı Avu::ıtuıya - l\1aca-ı 1ı'-•ıl olm d _ ld Bır Frans,z ıçın, Fransa davası11dan 
Dün sabahki gazetelere göre, ha- ı ~kCımetini az:an1i deı'cccic c11di;;.:ıoy ristan rolunu Tul.:ıcarıstan dcruhıte et- Alman kuvvetleri Cenubi Yugos- aş .:ı muda aa veya ızmc c ı c . 

va bombardımanını müteakip kral Uu. urcccği aşik:trdır. Zira l\1erıc; Ço.ın:ık- ınıştir. Bu vazıyet btze ~arıç_te ve dahil- l d S _ 1 ., y n bır dava _Yo.ktur; ~ğcr tb·~·ud ct..ın~k ıstı-
d .. .. . . . _ l<:aic e giden snh:ıJıı:. :rv1uharcbelcr şım- de yeni vaz.iiel~r. tahmıl. edı~or. Evvel- l avya a . ırp kuvvet ... crııe una yo:rsak, UnH~ bı2ım nefsın_ıızde~ır, top-
erhal hu~uma ugııyan yerı~:ı ~~ dili: Sıruma korldorundn cereyan et = emirde vazircınızı ta.k~:r . ı~:. ve hnrp 

1 
kuvvetlerı arasu1da has.·~ olan hoş-: ı·ağımıza baglılıktadır. :8ızı n1ut~a~id 

Y"~ret e.tmış ve yangınların sondu- ınckledir. Futma yaktndır, fakat pat kudretini arttıı:an ı::ııllı bırlıgın :ın1el~ \ luktan Metak.sas .müdataa l_ıatt.ın-ı ,,.~ müttehid tut...'1n sıkı. bır ~ardcşlık ı -
tulmestnde hazır bulunmuştur. hlmDmıstu.·. yolunu bul~nakta mu~el~er olan kımse daki Yunan ordularının gcrılerıne çuıde yaşamak azmlmızdedır. 
Yangınlar sür'atle söndürülmüş - ---o- . !er için katı saat gelmıştır. M . 'inmive te,ebbüs etmekle beraber, ı 
t.. ı d M carıstan Budapeşte, 8 (A.A.) - acar aıansı 1 • .. ··' . .. . 1 • ur. Ho an a - a bildıriyor: bu, muşkul bır iştir. Yunan ordu;u- çok muhim tesirleri o acagı mu-

__ Büyük bir alaka gösteren kral 1 •• b tJeri kesildi 

1 

ingiltcrenin Budapeştedeki elçisi Mol I nun büyük bir kısmın•.rı Vardar "" hakkaktır. 
hucunıfar ve .ılınan tedbirler hak- 1 munase e . ley·e dün öğleden sonra BaFekıl \•e Ha- disinde toplanmış olması pek muh- Muhtelif cephelerdeki harekatın 
kında izahat i.:;temiştir. Londra 8 (A.A.) - Röyter aıan- riciye Nazı~ı :ıardossy'yi zıyaret cldc~ek 1 temeldir ve stratejik noktai nazar- inkişafı hakkında fazla malı'.imat 

. ... . .. Holanda - İngiltere hükumetının .IVIacurıstan a ıp . d d b d 
sının öğrendıgıne gore ... 

1 
ı lomatik münasebetleri ~estigini tebliğ an en doğru hareket e u u.r. ycktur. Yugoslavlar!n Arnavutluk 

Sariyeden ithal 
edilec~k mallar . Holanda hükı'.imetınden talımat göre, Macaristandakı Ingılız dıplomatık yelli bir taarruza maruz kalmak . . i d b h k r 

nın Budapeşte maslahatguzar_ eylemiştir. .. . . -· 1 Metaksas hattının geris.ine Levcır huJudunun 30 kilometre içerisinde 
Draadijk vaifesınden. ayrılma~ . Budapcıte 8 (A.A.). -. Ögrcnildıgıne 1 edılecek. Alman harekelı ehcmrn olan İşkodrayı zapteltikleri ve 

çın h ti ğer yol ha!A açıksa evvela Mos hl"' . . 1 b Dıracı ıstıhda e en u are e ın 
Ankara, 8 (İkdam) - Denizyol: almıştır. . acacis- k~~:Y~ ~idccek ve bilahare buradan in- te ıı<es".'dcdır. Alman arın _u devam ettiği bildirilmektedir. 

larılc Suriycdcn nakledilen. ziraı İ Bu suretle Hcla.nda ıl_e M tler giltercye dönecektir. tarzda bır hareke'.'• pek za.yıf .b.tr Matsuoka'ııın Moskova 
bıtkı ve mahsullerinin demıryolu tan arasında sıyası munasebc G • •atı lhtımal olarak mutalea cdılebıliı. 
ik ilhali IIcy'cti Vokilece karar- kesilmiştir. 1 emı zayı Yugoslav ve Yunan kuvvetleri ara- temasları 
laştı. Muamele Vergisi Kanununun ----<>-- Londra, 8 (AA.) - İngiliz Ami- smda bu hoşluk husul >bulduktan. Jap<>n Hariciye Nazın Matsıuıoka 
21 inci maddesi mucibince iptidai y J rallik dairesinin 3-0 Martta ıbiten scnra Metaksas hattında müdafaa· · Moskovaya varmış ve Sovyet dev-
nıaddeler tenzilat nisbetleri cet- u g o s a v .1aftaya ait ticaret gemileri zayiat ya teşebbüs etmek doğru ıbir hare- let adamlarile temaslara geçmiş 
\'eline ambaliijsıa: satılan çimento- k U V Ve t 1ef

1
• bültenine göre vaziyet şudur: 1 ket olmaz ve şimdiden ikinci mü- bulunmaktadır. Matsuoka'nın Av-

ların da ithali Hey'eti Vckilece ka- Cem'an 58.870 tonluk 13 İngiliz dafaa hattına çekilmek üze~e bır ru1'a seyahatinin 'hedeflerinden bi-
tarlaştır;ldı. 14.975 ton hacminde 5 müttefik, k&rar verilmiş olsa gerektir. Ikincı rinin ve belki en mühiminin Sov-

___ ..,.,__ (Baş tarafı 1 inci sayfada) 3_730 ton hacminde iki bitaraf ol- müdafaa haltı Metaksas hattı ka- yetlerle bir anla:ıma yapmak için 

T •• k Ü d sı vadisine sokulmuş, fakat otoma- mak üzere cem'an 77.375 tonluk dar kuvvetli olmasa da, Vardar Berlinin vard!mını temin etmek ur r usu tik silfıhlartn ateşi altlnda kayıplar d , kaydetmiştir. Bu vadiye bu:ıdan ~O vapur batmıştır. • • • nehdnden, . mcv~iin darlığı:' an olduğu malılmdur ve bunu tahak-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hilen tek vücut halinde 18 milyon· 
luk bir ordudur. Ve bu ordu yeııil
llleı! .. 

'l'ürk her şeye kadirdir, hüil'.:'1 
ltıodcrn silahlara sahiptir. Ve bu
lün bunların fevkinde tecavüze uğ
tayıncıya kadar sulhçü fak~t b~
dan sonra bir harp ilahı mıllettır. 

---0-

M t uoka -Molotov 
mülakatı ne oldu ? 
Japon hariciye 
nazırının beyanatı 
_M{Jskova, S (A.A.) - Matsuoka 

dun matbuata şu beyanatta bulun
muştur: 

Paydalı görüldüğü takdirde Mıos
k"''?daki ziyaretimi temdide. am~
deyım. Uzak Şarktaki vazıyetın 
'rokyoya derhal dönmemi istilzam 
edecek mah 'yette olduğunu zan
netmiyorum. 

~azır şunları ilave eylemiştir: 
.., .. savyet - Yugoslav ademi teca-

uz Paktının Alman - Sovyet mü
nase>betıerini müteessir ettiği mü
tale"sında değilim. 
r· ~'loskova, 8 {A.A.) _ Japon Ha
ıcıye N az:n Matsuo.ka dün aık
ş~tn Birlc~ik Amerika Büyük El
çısi Cuk Steinhardt tarafuıdan ak· 
§anı Yemeğini birlikte yimek i<;in 
.Yapılan daveti kabul etmiştir. 
p tioskova 8 {A.A.) - United 
lı re~s'in muhabirine göre, Jap·.ıı 
~rıciye nazırı Matsuvka bu akşam 

böyle .ölüm vadisi. denecektır. Almanların hır tekhfı ve buradakı tahkımattan buyuk ıs- kuk ettirmek üzere Moskovaya git-
Maarif Nazırı, Trakya ve Ma- bir tifadeler edilebilir. Yugoslav ordu- miş bulunrnaktadtr. Matsuoka"nın 

k
edonyadaki yüksek ve orta ted- Berlin 8 (A.A.) - Hususi su ciddi muharebeyi hudutlarda Bertin ve Roma ziyaı'€tleri gayri-

k muhabir bildiriyor: kabul etmediğine göre asil müda-
risat miifettişlerine, hal kın m~ne- Deutsche Allgemeine Zeitung faayı Vardar batısındaki mevziler- müsait şartlar içerisinde geçtiği 
viya tını ve itimadtnı ta Vlye. ıç.ın lt".. b k 1 d d k b 1 kt d gibi, Mosk.ova ziyaretinin de pek 
h•lkın yanında kalmalı~ı:ını bıldtr- gazetesi neşre ıgı ir ma a e e e a ul edeceği anlaşı maı a ır 

" G lt p ş· ket· un·· va ile bir ki b tl y y .an.olav müsait şartlar içinde vaki olduğu 
mış. tı·r. Esasen, hatırlardadır ki hal- • o z aşa ır l• n u sure e unan ve ub--

T .. k Al T .. k A ş· · ti · ·d t t · iddia edilemez. Mihverin cenubu kın büyü kekseriyeti şimdiye ka- ur - man ve ur - sya ır- Kuvve erı y.,nı en eması emın 
dar tahliye edilmiş bulunmakta- ketinin ihdasmı teklif eylemekte - etmiş olacakla.rdtr. 

d. Yunanistandaki İngili'z hava kuv d ır. 

ı~azetelere göre, Almanlar, cana- yeni İrak vetleri Bulgaristanda Usturumca-
var düdüklü ve kaynana zırıltılı daki Alman kıtaatı toplulukların1 

(Baş taıafı 1 inci >•yfadaı bom:hardınıan ve Alman tank kıt-
stukalar kullanmaktadırlar. Fakat 
Efzon1arın süngiisüı hiçbir heyeca. kllmet reisliğini deruhte etmesi üzerine ına taarruz etmişlerdir. Sofy? 

k 
Basraya giden Irak Naibi Emir Abdul - ya da ikinci~ taarruz yapılınış ve 

na kapılmadan, ışın· · e devam etme - ı u ır k w ı· · b. !ah radyo vası as e a m c me ır istasyon ve ıabrikalar hedef ittihaz 
tedir. beyanname nesredcrek ıneınleketi teh -

Bu sabahki harekfıttn ra-piru he- Iikeye maruz bırakan asi unsurların ber edilmiştir. 
t taraf edilmesini istemiştir. Balkanlarda başlıyan son muha-

nüz alınmamış ır. . · Ôİ Naib, ikametgatııı.nın Seyid Raşid ta- rebenin bu safhasında Ingiliz ha-
İTAL YAN TEBLI ra!tarları taralmdan sarılması üzerine va kuvv2tlerine diişen büyük vazi-

Roma 8 (A.A.) - İtalyan ordu- hükumet merkezini terketmek mecburi- feler vardır: Alman ileri harekfıtı-
ları umıııni karargahının 305 nu - yetinde kaldığını beyan etmiştir. nı vurarak geciktirmek ve zayiata 

bl 
... · Beyannamede ezcümle şöyle den il -

maralı te ıgı: uıtratmak. Buralarda yollar dar ve 1 he mekted1r: n· 

şarki Avrupasma tecavüze başla
ma5ından sonra Sovyetlerin endi
şe duydukları görülmektedir. Ce

nubu sarki Avrupasındaki Alınan 
harekiı:tın1n Sovyetlerle Almanlar 
arasında sil.'.ihlı bir çarpışmaya 

~arması şüpheli olmakla beraber, 
bu iki devlet arasındaki münase-
betlerin, bugün, 1939 yılında arala
rındaki pakt imzalandığı zaman
kinin ayni olmasa gerektir. Bu hal 
karşısmda, Almanyanın Moskova 
nEZdinde Japon anlaşması husıu
sunda tesir yapabileceği de peık 
şüphelidir. Maamafih, Matsuoka Arnavudlukta Yugos av cep - Efkarı umumiyeyi hesaba katmadan vadiler içerisinde olduğundan bu-

sinde ileri müfrezeler faalıyette Seyid Raşid silühları yalandan ibaret rada ilerliyen m-0törlü kıtaata ya- ü;in peşini bırakmış değildir ve Ja-
bulunmuşlardır. olan ve memleketin istiklalini mahvet- pılacak hava hücumları çok mües- 'onyada acele işi olmadığını, Moo-

d d k cu or mek için yabancıların elinde aıet bulu- ..ıd l 
Yunan cephesin e, o uzun _ nan asi unsurlan tahrlk ederek ilttidar sir olabilir . .$i"' et i ve devamlı ol- wvada istendiği kadar kala'bilece-

du mıntakasında kıt alarımız -~ev mevkiini ele almıştır. mak şartile, bu hava taarruzlarının ğini bildiı·miştir. 
zii taarruzları geri püskürtmüşler- ---

dir. Birçok esir alınmıştır. !~- Yıldı~lar Yıldızı O BETA GABBO ~ 
6 Nisanda Alman hava kuvvet- __.. . 
. up tayyareler Yugos - Dfıhi Rejhör E R N S TL U B I T S C H'ın idaresinde aLADAJ\11 O KAMELYADAN• 

!erme menskl r nda hava üslerine, ı sonra MELVYN DOUGLAS ile beraber çevirdiği yegane filmi 
lav topra a ı , 

:p~:~ird~~~~:rı~:lun~~:ı~~;~~ 1 G o L M E y E N K A D 1 N 
1 

p affakiyetle taarruz etmış- 1 
ere rouv d ·· 

1 d
. Bu hareket esnasın a uç ' 

er ır. ··1 ·· ve 
dfuıman tayyaresi düş_ür~ muş. -

17 tayyare yerde tahrıp dilmiş 
r ı 
ır Sirenaikte İtalyan ve ~~an 

t .. ı·· kuvvetlerı duş -
rhlı ve roo or u . . . 

zı kuvvetli roukavemetını kı- ı 
manın i gal et -

ak Barse ve Tokrayı ş 

Türkçe Sözlö Emsalsiz San'at Şaheserinde GÜLECEKTiR. 
Bütün istanbul halkını koşturacak müstesna ve büyük Film. 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
Yerler Bugünden Tedarik Edilebilir.~ 

Stalin 
prensibi 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

.aşması Moskovayı da muayyen 

..evketti. O da S<>vyet • Yugosla\ 
Jostluk ve ademi tecavüz paktının 
~ınzasıdır. 

Alman toplarının Belgrat ii2erin
le giimbürdediği dakikaya tesadüf 
•den bu imza keyfi yeti şüphesiz 

her tarafta büyük bir dikkat ve a
_a.ka uyanduaeaktır. Bizzat Sovyet 
~azeteleri Pravda ve İzvestiya wibj 
ceridcler bu pakt hakkında çok ha
raretli neşriyatta bulunuyorlar. 

Sovyet malı.fillerinin fikirlerine 
tcl·cüınan olan bu yazılardan sakıt 
Yugoslav hükumetinin Sırpları 

harp mahreki içine sürüklediği 
kanaatinin l\loskovada hükümran 
:1lduğu anlaşılıyor. Ciuneticc bu
günkü akıbeti Naip Prens Pol ve 
~ktidar mcvkiinde tuttuğu kabine 
"hzar etmiştir hükmüne varmak 
icap edecektir. • 

Paktla Stalin prensipi bir dah1 
tebarüz ettirilmiştir. Bu prensip de 
sulh lehinde olmak ve bülün mem
leketlerle iş müna >ebetlerini te
min eylemektir. Yugoslavyadaki 
son hadiseler yeni hükumetin harp 
istemediğini isbat etmektedir. Pak
tuı imzası ise Yugo'ilavyanın sulbü 
lak\'iye ve harbin genişlemesine 

mani olmak hususundaki emelinin 
bir ifadesidir. 
Moskovanın bu muhakeme tarzı 

herhalde bir noktayı tebarüz etti
riyor. Molotov Yoldaşın Berlin se
yahatinde bugünkü inkişaflar na
zarı itibara alınmamıştır ve yahut 
alı~ ise (1939) Ağustosunda ol
duğu gibi Balkanlarda da Mihvere 
açık bir kart ve müsaade bahşedil
memişlir. Filhakika bugünkü man
zarasile Balkan yarımadası taına
mile l\lihvercilerin pençesi altında
dır. Rıınıanya ve Bulgari ;tan Al
manların elinde, Arnavutluk İtal
yanların pençesindedir. 

SAYFA-J 
.. 

Buzlu sular, şerbetler 
İçlerindeki tertibat sıhhi olma

J,ğı için !tuz dol•plan ile ..... ~ 
bet gibi şeyler soğutv.lmıyacak· 
,nış.. sular, şerbetler ister buz u
laplarile, ister buzwı kendisi ile 
soğutulsun, ltv. soğu.klnk, haddiıti 
aştı mıydı suywı da, şerltetin de 
tadı kaçıyor, böyle haddinden ap· 
rı derecede soğutulmuş şeyler! 
içerken insan su, şerbet içmiyor, 
adeta Ye zorla buz parçası, yahut 
kartopu yutmuş gibi oluyor. Sıcak 
havalarda, hele terli iken, lüzu
mundan pek fazla soğutulmuş şey
leri içmek insanın sıhhatine de do
kunuyor. Bu meseleyi bir, iki yıl
dır kaç defa yazdım. İşte sırası 
gtldi, yine yazıyorum: Belediye, 
buz dolapl:ırile sn soğutmayı men
ederken ne olur, bu sene bu cihe
ti de gözönünde tutsa, İstanbulda 
soğuk meşrubat satanların sattık
ları şeyleri aşırı derecede soğut
turmasa ne iyi olur. 
Ağızda bir kaynar çorba tesiri· 

nin, makU.sunu yapocak k:ıdar so
ğı.ıtulmuş meşrubat yüzünden. bir 
çok kimseler yaz aylarında, hu gibi 
şeyleri, dakikalarca bardağı elle
rinde tutarak onu biraz ılıtmıva 
çalıştıktan sonra güç içebiliyorl~r. 
Sıcak havada soğuk su ve şerbet 
demek, henii2 erimiş kar ve buz 
demek değildir. Henüz erimiş kar 
ve buz suyu, kışın soğuk havala· 
rında insana ne kadar zararlı i;eı 
yazın sıcak havalarında iki misli 
zararlı olsa gerektir. Kızgın şişey:i 
bıızlu suya sokar gibi, su, şerbel 
içilir mi hiç? Onun için yaz meş· 
rubatının soğutulmasına bir had 
tayin edilse pek fena olmaz sanı-
yorum. 

Osman Cemal Kaygılı 

Yunan müdafaası
nın üçüncü günün
den allnacak ders 

Sovyet Sliivlarile Balkan Slav
ları arasına Romanya gibi hafif bir 
perde ık':"I. Alman ordusu gibi 
kuvvetli bir set çekilmiştir. Bu va
ziy~tin Moskovada hararcUe nlkış
landığmı gösterecek hiçbir delil 
ı•oktur. Bilakis S-Ovyet matbuatının 
kalem yürütüş tarzları daha ziya
de ve zımnen Alman teşebbfü ve 
hareketini ademi tasviptir. Boğaz
lar mıntakası civarına gelindi.<çe 
hu hoşuutsuzluğun artması zaru· 
rid;r. E."as~n bu bakımdan Aoıcri 
ka iyan meclisi hariciye encümeni 
rei<i harbin Balkanlarda genişle

mesinin Almanlar için çok felaketli 
olacağını söylemiştir. Birka~ gün 
CV\'el de Mister Çörçil harbin çok 
ıızaklara kadar gidebileceğini, fa
kat sonunda bütün mağdur ve maz
lum milletleriıı ayaklanacağını 
Miylemişti. Genişleme ve yayılma 
ımdrctini harp hiç kaybetmeıniştır. 
Matsuokanın Moskovada bulun
mnı Sovyet sesinin ehemmiyetini 
arttırır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Belçika da bu müddet zarfında 

kötürümleşmişti. Ve bu müddet 
Fransada hükfunetin bütün gay
retlerine rağmen efkfın umumiye
yi harpten bezdirmive kiıf; ~~ı. 

mişti. Fakat işte bir Yunan cephesi 
ki Alman taarruzunu üç gün kar
ş11ıyarak durdurmakla kalmamış, 

mütecaviz kuvvetlere dehşetli za
rarlar vermekle de kalmamış Al -
man taarruzu şiddetini kaybeder 
etmez mukabil taarruza geçmekte 
bir an tereddüt etmemiştir. 

Yunan cephesinin bu sal:lbeti 
karşısında insanlık asil bir gurur 
duysa gerektir. 

Dün sabahtanberi Rodap'ların, 

Ustruma mecrasına hakim olan 
noktalarından, süngülerini takarak 
düşmanlarına saldırmış olan Yu -
nanlıların şu anda devamlı dalga -
lar halinde ilerlemekte old11klan 
tahmin edilebilir. 

Bu hal, hiç şüphesiz Yunanlılara 
ve Yunan cephesinde harp eden -

Hüseyin Şükrü BABAN 

!ere güvenenler için dahi büyük 

T t bir sürpriz olmuştur. 
U an esef De 1 Zira Yugoslavyanın harbe !(ir -

d k • ? mesi akabinde Makedonyada Yu -
eme tır • \nanlılardan beklenen şey, sarlece 

bir müdafaadan ibaretti Makul o
(Baş tarafı 1 inci sayfada) lan şu idi ki Yunanlılarİa Ar -

Benim b? iddiamı yanlış, sa· vutluk hududundaki Yugosla:~ar 
kat ve sakım bulan yalnız Er- müştereken İtalyanlara saldırsın -
tuğrul Muhsin değildir. Arada !ar ve en kısa zamanda Arnavut -
bir, bir meslekdaş kalemine sa- luktaki İtalyan kuvvetleri imha 
rılıp benim muvaffak eseri yap- veya esir edilsin. O zamana kadar 
tığı hasılatla ölçmeme çıkışır. Yugoslavya, şimalde sağlam bir 

. 0 skovadar. hareket edecek iken 
zıyaretir« 13 Nirana kadar uzat· 
llıağa kar~r veııniştir. 

:şlerdir. İleri hareketimiz devam 1 
etmektedir. ------------------------------------------

Bu iddia ve telakkinin bir a- cephe kursun ve bu cephenin ge -
leyhtarı da •Tan. münekkidi- risinde bir İtalya kalmayınca müt
dir. O da: •Tutmuş eseri• hası- tetikler ordusu Makedonyayı mü -
!atla ölçmenin doğru olmadığı 1 tecavizler için b.ir cehenneme çe • 
fikrindedir, çünkü benim iddiam virsin. 
doğru sayılırsa, •Komedi kıs
mında oynanmış olan •Kiralık 
odalar•ın dünya şaheserlerinden 
biri olması lazım gelir. diyor. 

ırkını cenuptan ve, şarktan kuşat- !er koparmak ve kapmak gerekti. mamile Masonluğun tesiri altında 

B .. ""k t "h' 66 "" mış bulunacaktı. Bu, büyük lokma yalnız başma bulunduğundan Devleti Aliyeyı·, 
uyu arı ı roman: d ? 1 · lk ı k t l • o•• ld •• •• ı •• ingilızler ise, Akdenıze, Ba an- Rus ara ap ırı amazdı. Muhakkak mali ve iktisadi hegemonyaları al-ultan A ız Nasıl uru u . J !ara hakım olarak dayanan bır Ruıı surette Gtr:d başt~ olmak üzere tına almak için son kuvvetlerini 

Z . M S i Karayel-"' yaya kat'iyen tahammül edemez - Adaları Bogazları Ingilizler ele ge- sarf ediyorlardı. Devleti Aliye, on-
-------------'Yazan · • am . _ !ışı. dı ,

1
, çırmelı ıdı. Hındıstan yolu üzerin- !ar için büyük ve hududsuz bir ih-" , ·ı h'kım oJmaga ça . . d 1 'h n - . . . . . 

/\. <>ılhassa; İngilizler, Fransızlar, ra tamamı e a Hele, Rusların :8o~azlara ve Is- 1 ': ~ m.ası cı e ı e ve, alemt Islama raç kolomsı olacaktı. 
Vus~uryalılar Devleti Aliye ile yorlardt. . .. d e- tanbula inmeleri Ingilızlerı her ne hakımıyetı hasebıle Mısmn, Su - Devleti Aliye Rusları ezeli 

ttı ilerim vucu e g · · !rakın Fili t• · İ "li ' ve 

l 
eşguJ idiler ... Devleti Aliye Rus- Ruslar, bu eme. Ik 1 hii- pahasına olursa olsun Ruslara kar- rıyenı_n, ' s ını~ ngı z- ı ebedi tarihi bir düşman bildiği i _ 

ar el. . ttrmek için evvela, Ba a~;~ğu _ şı harekete getireceği şüphesiz idi. ler elmde olması elzemdı. çin, denize düşen yılana sarılır 
~et v~~~ geçerse Avrlupdaca vazı - kım olan Osman_lı tmp~ra B !kan- Kafkas üzerınden Anadoluya ve, Bu sebepl.e, Rusların Anadoluya nev'inden bir hareketle Avrupaya 

ım bır şektl a ır ı. nun tahtı hiıkmunde 0 •
1
n ~ ken aşağılara doğru Akdenız üzerıne inmelerine Ingilizler müsaade ede- do;;ru sürükleniyordu. . 

Bir kere, Ruslar Balkanlara ın· - t ek Yunanlı arı a d h. ! · l d. R <l B Ik ı · ları elde e m ' 1 k Ak - sarkacak bır Rusyaya a ı, ngı - mez er ı. u_ arın a an ara ın - Avrupa daha ona haddi !ay k -
: 'kı. Akdenize doğru uzanmak di hegemonya_sı alt:~~~ ar:ıacak ..• hzlerin kat'iyen muhalefet edecek- mesi ve, Akdeniz _sahillerine ha - \da ruhi ç~hresi~i göstermemi 

1 

b~-
~teven Cermen milletinin önünü denız sahillerıne ha t d _ 1 !eri aşikardı. kim olınası da lngilizlcrin işine 1 d M dd. h . ş 
e'rniş bulunacaktı. İstanbul ve, Boğazları dl zapb e l.:a 1 Binaenaleyh İngilizlerin Avus- 1 gelmezdi. Böyle bir Slav İm para- un~yor u. a ı çe resıle sınt-
ll ı rek şarkta ve merk~zi stani ~ar- turyalıların, P~usyanın, hatta, Na- . torluğunun Akdeniz yolu üzerinde maga çalışıyol'C!u. 

let, u_s arın bu istilası, Cermen miL olmak üzere katoliklıkle, yan 
1
. 

1 
mag·lubiyetinden ve esare- ı İngilizlerin başına baş belası olaca- On parasız ve, Bektaşiyan oca -

1 nın Akdenize ve Balkanlara o - b' Ortodoks m • po yon ı ' ğın - 1 ğı ·1 tanı akın emellerini tamamile bal • bi Romaya karşı ır t' roek sev- tinden sonra yuvasına çekilip ya- ğı şüphesizdi. - ın yag~acı ı ı e soyulup so -
"a am1ş olacaktı. Çünkü, Ruslar paratorluğu vücude ge ır ralarını iyi etmekle mesgul olan İşte, bütün bu tebellür eden s~- ı ~".na ?';:1 mış olan Osrı;anlı hü-
0aık dasında idiler. · in dahi Rusların bu hare- . . . · . ume 1 vrupanın maddı çehre -
tak anlarda ve şarki Avrupada bir h reketi A-.ruııaca Fransa ıç . . .. . kil ı beplerdır kı, Devletı Alıyeyı daha sini ağzı sulanarak karşılamak isti-

•rn J l d O J Rusların bu a ' !<atı nakabılı tahammul hır şe • . • . .. . 
]:>01 gaye er taşıyor ar ı. nar, • JduğU cihetle ne Prusya- d zıyade Avrupaya dogru çekıyordu. dadını gosterıyordu. 
t 0nyayı, Çek milletini, Bulgarla- malum o d Cermen alınış oluyor u. 1 . . .. 
l ı. Sırpları, Hırvatları, Karadaglı- nın (Almanya) ve, nı; in: gelmi • Bu seQeple, heyftlfı halinde olsa Kurtuluş çare erını bu muvazene -

l
aer' Slav ırkından oldukları cihet- olan Avusturyanın ış k lı - bil Devleti Aliyenin bakası la - de bulmağa çalışıyordu. 

k Ç .. kü Balkanları ap ya e ı k · · 
1 

endilerine maletmeğe ve bu yordu. un • ebedi eıı Cermen zmıdı. Fırsat zuhurunda bir sey - Hele, Avrupa ı apıtalıstler, ta • 
~~etıe şarki Avrupa ve Balkanla- eak olan Rusya y 

Rusya, Devleti Aliyenin canını 

ve ruhunu kavramlf bukıooyordu. 
(Daha var) 

Halbuki benim iddiamda haklı 
olduğuma en kuvvetli delil, •tut 
muş eseriu. ancak kalabalıkla. 

B~ yazınım intişar ettiği anda, 
yem Alman tecavüzünün dördüncü 
gününe girmiş bulunacağız. Eğer 
bugün, Yugoslav kuvvetlerinin Ar 
navudlukta, İşkodrayı bir hayli ge
ride bıraktıklarını bildiren bir teb-

yani yaptığı hasılatla ölçmekten liğ neşredilmezse yarın, nihayet 
başka hiçbir çare bulunmadığı- öbür gün bu kuvvetlerin Draça u
run isbatı yine bu telakkiye a- !aşacaklarına itimad edebiliriz. Bu 
leyhtarlık eden •Tan• münek- nu Yunanlıların Avlonyayı zap -

!etmeleri takip edecektir. Hiç süp
he etmemeliyiz, Arnavutluk: a İtal 
,.a. Afrikada uğradığı akibetten 
daha elim bir akibete yaklaşmak
tadır. O zaman, buralarda hareka
ta memur kuvvetler tasarruf edi _ 
~;nce, Alınanların bugün karşıla.ş
ıkları zorluk en az iki misli daha 
"tmış olacaktır. 

kidinin •Hürriyet apartımam~ 

eserini müdafaa ederken kul· 
!andığı silahtır. Tutmufeseri ha
sılatla ölçmemelidir diyen bu 

münekkit, ·Hürriyet apartıma-

•ı•nın tuttuğunu isbat için: •E

ser tuttu diyor, hatta ikinci ak· 

şamı bütün yerler alınmıştı.• Bugün için bu derece vaidli olan 
Görülüyor ki, sahnede tutan Yunan müdafaasmın o gün, ne de

eser demek, kalabalık olan, çoı. rece yalçınlaşacağım tahmin et • 
hasılat yapan eser demektir· mek zor değildir. Ve c o gün• de -
saJuıe eserinin iyiliğini ve kötü~ 1iğimiz gün. görülüyor ki asla pek 
lüğünü ölçecek başka mikya• ,,ızaklıı:da değildir. Zira Arnavut
bulunamız. ıuktaki İtalya yalnız kaçmaktadır. 

Nizam.ettin Nazif 
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SAYFA - ıl 

reke\e müheyya bir haldedirler. Asker 
r;ok neşeli ve inanhdır. YUNAN 

ZAFERİ!. 
PARAŞÜTÇÜLER ESİR EDİLDİ 

Atina (A.A.) - (B. B. C:) Dün 
gece Atina radyosunda resmi hatip 

t.6aş tarafı 1 inci sayfada) Alman!ann paraşütçü kıt'alar kul-
Alman tayyareleri Trakya ve !andığına dair beyanatta bulun • 

Makedonyada muhtelit jclıirleri muştur. Paraşütçü kıt'alar, etra!· 
bombardıman etmişler ve propa • !arı çevrilerek kamilen esir edil • 
ganda kağıdları atmışlardır. Altı mişlerdir, 
tayyare düşürülmüş, bazılarının Atina 8 (A.A.) - Yunan Umu • 
piloUarı esir edilmişt.ir. mi Emniyet Nezaretinin dün ak • 

AUna, 8 (A.A.) - Ywıan orduları şamki tebliği: 
Başkumandanlığının 8 Mart sabahı ne~- Bir İtalyan tayyaresi, bugün, gar 

Amerika 
Yugoslav vapurlan 
ile mal gönderecek 
Ruzveltin telgrafı 

l KD A M 

Berlin Bedbin 
--0-

Sovyet • Alman mu-
nasebatı yeni safhada 1 

Berlin, 8 (A.A.) - Bir huı;;usi muha-ı 
ıJir bildiriyor: 

9-NISAN-19' 

~~PARA 
\ \ HAl'.1.T YARIŞININ 

• DİRE:t\SİYOHUDUR 
"' 

redilen 165 numaralı tebli&i: bi Morada bir köyü bombardıman 
Cenubi Sırbistan,da muharebe eden b 

Yugoslav ordusu tazyik altında çekilmek etmiştir. Hiçbir hasar ve hiç ir te-
le ve hududumuzda kahraman ordumu· lefat yoktur. 
ıun cenahını açık bırakmaktadır. Buna İki Alman tayyaresi düşürül • 
rağmen, ordumuz, tasvvur edilemiye- müştür. Bunlardan birisi alevler 
•ek derecede yüksek oahsl fedakarlık· içinde düşmüş, dig" eri mecburi ini• 
la çarpışmakta ve ecdadımızın toprak- -ı 
Jarını karış karış müdafaa etmektedlı'. yapmıştır. 

RESMİ SÖZCÜNÜN BEYANATI GJMtlLCÜNE TAHLİYE EDİLDİ 
Atina, 8 (A.A.) - Yunan resmi söz· Atina 8 (A.A.) - Salahiyetli 

Nevyork 8 (A.A.) - ıHerald 

Tribune. gazetesine göre, Ruz • 
velt, Yugoslavyaya harp malzeme
si göndermek için Amerikada bu· 
lunan Yugoslav vapurlannı kul • 
!anmak fikrindedir. Bugün Ameri· 
kada 8 Yugoslav vapuru bulun • 
maktadır. 

RUZVELT'İN TELGRAFI 

Sovyet - Yugoslav paktının imzası 

:ıakkı..-ıda Pravda'nın neşrettiği nıakale, 

JerJin'de çok büyü.k ıe.:.ü· yapmıştır. 

itesmi mahfiller, vaziyet alma.maktadır. 
Pakat Moskovanın battı hareketinin bu
günkü vaziyet üzerinde mühim bir te
sir ıcra ettiği sanıln1aktadıı-. Berlin'dek.i 
Sovyet nuı.hfılleri1 çok ihtiyaikar ve bed 
oin a:özükmekted.ir. Fakat, gerginliği 
azaltmak için, halen, Jvtoskovadaki Al
man büyük elçisi ile Kremlin arasında 
çok sıkı fikJr watisi yapılmakta olduğu 
sanılmaktadır. 1 

GOL BALKANLARA GELİYOR 
Londra, 8 (A.A.) - Müstakil Fran .. 1 

sız ajansının bildirdiğiğne göre, hilI 
Vaşington 8 (A.A.) - Reisicüm· Fransızların şefi General De Gaulle İs· I 

hur Ruzvelt Yugoslavya 't.ralı ikin· kenderiyede bir millakat esnasında de- 1 

ci Piyere bir telgraf göndermiştir. miıtir ki: 

~
·r. iŞ BANKASI '"'\ 

Küçük tasarruf 
hesapları 

iDARüiNi simı is BAHıcAs '"oı\ 
iKRAMİYELİ HESAP AÇAfı 
" 

SATIŞ - İLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

eüsü diln akoam ili beyanatta bulunmuıı- mahlillerden öğrenildiğine göre 

lur~r Makedonya muharebelerin-/ Gümülcüneye giden ve Yunanlı • 
de paraşü~ü ve beyannameler tu!Wı- !arın daha evvelden tahliye ettik· 
111Jilardır. Bir kaç paraşütçü ele geçiril- !eri Nifa geçidine bir Alman zırh
miitir. Alınan tayyareleri Trakya ve! Jı kolu girmiştir Maam•fih geçit-
Makedonya ıeJıirlerine Alınanların Yu· ı . .. · l 
ıoan mWetine karşı lı.issiJıatını ifade eden ten ·bıraz otede bu unan batarya • 
Ye Alınanlıırın Yunan milletini barbln !ar şiddetli bir ateş açmışlar ve Al· 
deiıfeUerinden esirgemek istediklerin; manian püskürtmüşlerdir. 
bildiren beyannameler de atnlljlarchr. YUNAN TEBLİGİ 
Belles'den ltlbuen bütün hudut boyun- Atin 8 (A.A ) _ y rd • 
ea Ahnan brkalan esas ordumuz ba§ka a · unan O U 
btr miitearrızı karşılamakta iken bizi ar- lan başkumandanlığının dün gece 
loadan bançeiemıe ve modern maklnab neşredilen 164 numaralı tebliği: 
!arbin bflt~ vasıtalarını kuJl~ş ol- Bugün Almanlar, büyük kuvvet-
~ ragmen, kendilerine bır ıeçit !erle ve ayni şiddet ve israrla St-

lemin edememijlerdir. Alınan hududun- .. 
Ulti uterlerlnıiz her türlü ıitayişin U.· roma vadısınde ve N evrekop sırt· 
ilinde bir maneviyat yüksekliği ıöswr- larında hücuma devam etmişler -
llllşleMir. Yunan askerleri bütiln emir- dir. Mukavemet eden küçük Yu • 
lere itaat ederek sevlrulceyı hareketleri- nan kuvvetleri 'bahis mevzuu o -
m hartlJen tatbik etmiflerdlı'. Yunan 1 b "lgel d 'h b. k d 
askeri 8flrelıll mitralyöz ateşini karıı· an o er e, asını ır ere a· 
lamış, iler!iyen tanklıırı tahrip etmiş ve ha tutmağa muvaffak olmuşlardır. 
a:ıuka.bil lıllcum :rapınıştır. Yunan hava Stru:ma vadisinde V'istibay ve Kill
kuvvetleri ve Yunan bava defi batar.Ya- kigya kaleleri, sonuna kadar mu -
lan altı ~.tayyaresini tahrip et- kavemet ettikten sonra, tahrip o • 
llllıı, taT,yarecilerı esır lmııı, buna mu- l d.. ·· t.. k 
tabii en küçük bir hasara bile uğrama- unmuş ve uşmuş ur. Hava uv -
aaıır.. vetlerinin ve ağır topçunun şid -

Arnavutluktaki batı cephesinde İta!- detti bombardımanı ile birlikte 
Jan ordusu faaliyet göstermemiştir. İ· tanklarla bir çok defa üzerlerine 
lalyanlar Wç ıüplıesiz başkalarının Cay· .. il R 1 Oo · k 
retlerinden istifade ümidind dirler. y hucum ed en upe ve sıta a-
un devriyeler! İtalyan ha~wa ıir: leleri, bütün hücumları geri püs· 
l'Olt dü~a rıf\ verdirdikten sonra ba· kürtmüştür. Nevrekop hizasında 
l'eket üslerine dönmüşlerdir. . düşman, büyük bir gayretten sonra 

KRALIN ZlYARETI p 'todi k ] ' ' • f Atin 8 (A.A) _ Atin dy Y erı a esme gırmege muva • 
aan kr~ dili. ailesi er::ue ~';;IB.:t: fak olmuştur. Fakat yer altındaki 
Pire':re giderek pazar günkü hava akı· pasajlarda bir çarpışmayı mütea -
tundan müteessir olan mahalleyi ziya- kip, kaleye girebilmiş olan Alman· 
<et ettiğini ve halk tarafından hararet- !ar 'biçilmiş ve kale nihayet eli -
le alkışlandığını bildirmektedir. · d kaim t Dil~ Le 

ATİNADA ALARM ınız e ış ır. şmanın esa 

Ruzvelt bu telgrafında diyor ki: Balkanlnr harbine hllr Fransanın da 
Birleşik Amerika milleti Yagos· iştira~.edeceğl ümidindeyJ_m. Oraya git-

. . . . . ' mek.Iigun pek muhtemeldir. 
lav ınılletırun hıç sebebıyet ver • BELGRAD TAHLİYE EDİLDİ 
meden uğradığı merhametsiz teca- ı Londra, 8 (A.A.) - Reu\er'ln diplo· 
vüzden dolayı fevkalade mütees • Zmatik muhabb·Uıin öğrendiğine göre, ı 
sirdir Birleşik Amerika hükı'.ımeti Yugos!avyadakı lngilız elçisi Campel! 

."il t' y 1 ili tın• ile elçilik azasının hepsi cYugoslavyada' 
ve mı e ı, ugos av m e ın an- bir mahalde> sağ ve salimdir. Campell ı 
anevi kahramanlığına parlak bir ve arkadaşları, Yuıoslav hükümeti ile 
misal olan cesaretli müdafaasını beraber Belgrad'ı terk etmişlerdir v• j' 

hayranlıkla takip etmektedir. Ma • halen, emnıyet sebepler! yüzimden ifşa , 
jestenizin bükılmetine de temin et edılmlyen btr mahalde bulunmak.tadır- 1 

· ld ğu 'b' B' 1 ik Am · far. Campbell bu yeni mahalden lngili2 
mış o u m gı ı, ır eş erı· hariciyesi Jle teması muhafaza etmek-
k:a mevcud kanunları mucibince tedlı'. 
mümkün olan her türlü maddi yar 
dımı sür'atle yapacaktır. Memle • 
ketinizin istiklali ve bütünlüğüne 
yapılan bu caniyane taarruza kar
·ı muvafiakiyetle neticelenecek ce 
saretli mukavemetinlzden samimi 
olarak ümidli. bulunduğumu arze • 
derim. 

1 MİLYON KİŞİ 
TAHLİYE EDİLDİ 

KİEL 
Londra 8 (A.A.) - İngiliz bava 

1 
nezaretinin tebliği: 

Pazartesi - Salı gecesi, bombar -
dıman servisine mensup tayyare -
ler, çok güzel bir hava ile, Kiel 
mühim limanına şiddetli ve muvaf
fakiyetli bir hücum yapmıştır. Şe • 
hirde büyük yangınlar çıkmış ve 

Loıs-Ang~kıs, 8 (A.A.) -_Reuter; en büyük çapta yüzlerce bomba, 
Buradakı • Yun.aı;ı hıuıbine yar- denizaltı inşaat atelyelerinde ve 

dım. cenuyeti reısı Slruras şu ıbe- havuzlarında büyük tahripler yap
yanatta bulunmuştur: mıştır. İngiliz hücumu, beş saat ka· 

Y:unanistanda Makedonya ve ı dar sürmüş ve bilfilıare İngiliz tay 
Trakya mınta_kalarından çocuk, ka. yarelerinin pilotları, Kiel koyunun 
dm ve erkek olmak ıüzere bir mil- bütün şimal kısmının dumanla kap 
yon kişi gürültüsüzce tahliye edil· lanmış bulunduğunu tıildirmişler· 
miştir. Yunan hükı'.ımeti, Fransada 1 dir. , 
cereyan etmiş bulunan hadiselerin Bremerhaven ve Emden liman· 
verdiği tecrüıbelere istinaden, ha- !arına da çok iyi neticelerle hü -
rekiıt sahas:ırıa yalcın olan mıntaıka- cumlar yapılmıştır. 
!ardaki 50.000 ve daha fazla nü· Bu harekata iştirak eden tayya • Atina, 6 (A.A.) - Atina'da dün saat kalesine karşı tanklarla yaptığı di· 

21/22 de hava tehlikesi iı;areli veril- ğer bir gayreti, geri püskürtülmüş 
m.lştir. Alann saat 21/53 e kadar de- ve bir ç okdüşman tankı topçumuz ın.İJjtir. Bu tedhir Yunan kıt'alan-

fuslu şehirlerin tahliyesini emret- relerimizin dördü kayıptır. 

ıııam etmiştir. . . . . tarafından tahrip edilmiştir. run daha serbest bir şekilde muha-
Gündüz saatlerinde, yine bom -

bardıman servisine mensup tayya
reler, Danimarkada ve Holandada 
hedefleri bombardıman etmişle.r -
d:r. 

INGlLIZ TEBLIGI Ayni nııntakada, Nevrelrop'un rebe etmelerini temin edecektir. 
Kahire, 8_ <~ - Dün aQ<un neıı· ~imalinde bir köprüyü tahrip et - ı---------------

redilen leblil. k · · al b · b 
İnii.liz bava tuvvı>Ueriııe mensup in- me emnnı an ır grupun aşın- garında büyük yangınlar ç~tır. 

Cilız tanareleri Sotyadaki Alınan as- da 'bir subay, düşman tanklarının Stuka tayyarelerinden mürekkeb ha- Şimal denizinde Cberbourg li • 
.iter! taltııid.atını bombardıman ederek köprü üzerinde ilerlemelerine ka· va tilolan Sırbistandaki düşman trryya- manında ticaret gemilerine de bom 
Almanların Becrad,a karılı yaptıkları dar beklemiş ve bilahare köprüyü 1 re meydanlarını bombalamıştır. Yerd• j bardıman ve sahil muhafaza ser -
lıava ho'.icumuna derhal mu.kabele etıniı;- ve tankları tam zamanında berha· ' bulunan 32 tayyare tabrib ~ ve visleri tayyareleri tarafından hü • 
!erdir. va etmiştir diğer iki tayyare de ciddl suretle hasara cumlar yapılmıştır Muharebe ha· 

Başlıca demlr:rolu istasyonu, depolar • · . uğratı.J.mıştır. . '. . 
bir demlzyolu iltisak noktası antrepo- Harekat dolayısi!e ve lüzumsuz va kuvvetlen servısıne mensup 
lar .. r . .' .. . ak. 1 ki .. .. . Sava mıntakasında muharebe tayya- t 1 . b d . " 
. , mo~r u ~asııaıar atolyesı ve buy1:ik fed ar ı arın onune geçmek içın, releri dem.iryol köprülerini farları ve ayyare er ıse, u esna a şımau 

bır fabrika şıddeUe bombardıman e~- garbi Trakyadan, tesbit edilen plan lıallan tahrib etmiılerdir. Nakliye Vi ' Fransada tayyare meydanlarını ve 
mışttr. Bombardıman nelicesınde bir 'b' · tre l · t ,_ b · b 1 k · ] 't J .. t · t t 

k inlil,., __ vuk bul b' - k b'· mucı ınce burada ,bulunan bazı ıaoe n erme am ~a etli ombalar a- a• , on arı mı ra yoz a eşme u • 
ÇO G.LWU. U ml..1,h lrl ÇO U- ' •• • • 
7iiJ< olmak üzere bir çok yangınlar çık- ileri unsurlarımız tahliye edilmek- tılmı~tır. muşlar ve duşmana zayıat verdır-
mıştır. Bombalardan birinin ln!ilili Ü· tedir. Bu mıntakadaki kalelerimiz Üsküb mmtakasında Alman tayyare. mişlerdir. 
zerine vagonların havaya fırladı~ gö- düşmanın hücumlarına mukave ~ ler! piyade kolları lle motörlü kollara Gündüz harekatından, bombar • 
rülmüştür. t t kt d"' • l • bomba.lar ve mıtralyözlerle hucum et- dıman servisine mensup yalnız bir 
Bombardımanı müteakip tayyareleri· me e me e ve uşmanın agır e mlşlerıdr. .. . . 

mlz hedeflere ve Struma vadisindeki vazımının yolunu kesmektedir. Avcı tayyarelerimiz cenubu sark! mm tayyare donmemıştır. . , 
yolda motörlü nakliye kollarına pike Arnavutluk cephesinde kuvvetli takasında düşman tayyarelerine hllcum . Londra, 8 <.AA.) - Dahilı Em~ 
hilcumlan yapmışlar ve bunları mitral- bir taarruz hareketi ile tanzim e· ederek bwıların 20 sini düşürmüı;lerdir. nıyet Nezaretı Mart ayı zarfındaki 
yöz ateşine tutarak büyük hasara se· d'l . d" .1• . . . 1 FRANSANIN SEMPATİSİ hava kurbanlarının bilançosunu 
bebiyet vernılslerdir. tıt~kış buşma,'.1 ~evzı berılntı hı~ga neşrebniştir. Bu bilançoya göre 

Bu harekAta litirak eden tıeyyarele- ı ve eş yuz esır ve o eç ızat Zürich 8 (A.A.) - Basler Nac -
Pmizln hepsi üslerine dönmüşlerdlı'. tldık. 

YUNANİSTANDAKİ İNGİLİZ 
KUVVETLERİ 

Londra, 8 (A.A.) - Reuler ajansının 
Yunan1standaki nglliz kuvvetleri nez· 
dindeki husus! muhabiri bildiriyor: 

Bir çoğu doğrudan doğruya Libya 
harp sahınesinden gelmekte olan İmpa
ratorluk ve Britanya kuvvetleri bugün 
memleketin her tarafında yerleşiyorlar. 
Halen Yunanistanın §imalinde "cereyan 
etmesi icap eden muharebeler hakkında 
henüz haberler mcvcud değilse de cenup 
taki üslerin teşkilcitı mükemmeldir. Bil~ 
tün kıtaat tam formlarında ve derhal ho.. 

ALMAN TEBLİGİ 
Bertin, 8 (A.A.) - Alman 

Başkumandanlığının tebliği: 
orduları 

Aarazinin arızalı ve bir çok yollann 
~hırib edilmiş olmasına ve dilsmanm 
-;ok büyük bir mukavemet göstermesine 
.-ağmen Yunan ve Sırp cephelerinde 
Alman kıtalannın yaptığı hücumlar mu 
vaffakiyetle devam etmektedir. 

Dün gündüz, hava tena olduğu hal· 
~e Alman hava kuvvetleri mütevali dal
~alar halinde Belgrad kalesindeki as
··ert hedeflere hücum ederek infilak V( 

.:'angın bombaları atrnişlerdir. l\ılerke~ 

brichten gazetesinin Vichy muha· 
biri yazıyor; 

Fransız basırunın ihtirazına rağ· 

men Fransız halkının Yugoslavya 
ve Yunanistana karşı muhabbet 

beslediğinde asla şüphe edilemez. 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 

BasıldıiJ yer: •Son Telgraf> 

Matbaaıu 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Aguştos, 3 İkinciU!şrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

l adet 2000 Llrahk 
3 H 1000 JJI 

2 n '150 u 

4 " 500 il 

8 u 250 " 
35 H 

llO • 
300 ., 

100 
50 
20 

" 
" .. 

= 2000.- Lira · = 3000- ., 
= 1500- " 
= 2000.- " 
;:::: 2000,- ,, 

=3500- " 
= 4000- ., 
::::: GOO(!.- ,, 

9 Nisan Çarşamba 
Program saat ayan 
Ajans haberleri 
Müzik: 
Ev kadını 
Program saat ayan 
Müzik: 
Ajans haberleri 
Müzik: 
Müzik: Salon orkestrası 
Program saat ayan 
Müzik: Melodiler 
Konuşma 

Çocuk saati 
Çocuk musikisi 

saat ayarı ajans haberleri 

8.00 
8,03 
8.18 
8.45 

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
13.20 
16.00 
1803 
16.30 
16.45 
19.15 
19.30 

Konuşma: 19.45 
Müzik: 19.50 
Radyo gazetesi 20.15 

Mlınar Sinanın ölümü yıl dönümü 
için hususi program 

Konuşma 

Müzik 
Konuşma 

Müzik: 
Müzik Bando 

Saat ayarı ajan haberler! 
Müzik: 
Kapaıuş 

20.45 
21.00 
21.15 
21.30 
21.45 

22.30 
22.45 
23.25 

Ölen ihtiyarın hüviyeti 
anla§ıdı 

Dün, Dizdariyede, Fuadpaşa kü· 
tübhanesi önünde baygın buluna • 
rak kaldırıldığı Cerrahpaşa hasta· 
nesinde kalb sektesinden ölen a • 
damın 55 yaşında İhsan adında bi
risi olduğu anlaşılmıştır. Cesedin 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Martta İngiltere üzerİ'lle yapılan 
hava hücumlarında 4259 sivil öl
mii§ ve 5557 sivil de yaralanm~
tır. Yaralılar hastanede tedavi e
dilmektedir. 

----İkdamın Zabıta Romanı: 15 Necdet 'bu sözlerin ağırlığı al • mak mı istiyordu? Yoksa başka bir )edi. Ve bunda llirar etti. Bir aralık 
tında ezilmiş susuyordu. Refik de- niyeti mi vardı? Bu sonra anlaşıl· halan elile karının esvabında bir 
vam etti: dı. Nimetin bu halini görenler Ö • yeri gösterdi. Orada bir kan lekesi 

- Zavallı çocuk! 
Dedi. Necdetin yüzü sapsarı ke • 

sildi. Ne olmuştu? Hemen sordu: 
- Nimet nerede? 
- Gel çıkalım. Yolda anlatırım. 
- Nimet nerede? 
- Evde. Merak etme hasta de -

ğil. Birazdan görürsün. 
Necdet geniş ,bir nefes aldı. Re • 

lfik ilave etti; 
- Fakat şimdi değil. Evvela gel 

biraz yürüyelim. Seninle konuş • 
mak istiyorum. 

Ve <ırmana daldıkları zaman, si· 
yah ağacların altında yavas yavaş 
vürürken Refik söze ·başladı: 

- Necdet, dinle beni ... Sana an· 
latacaklarım biraz uzun sürecek -
tir. Sözümü kesme ve bilhassa me
tin ol! 

·e de~ildi. Kardesinin vanında göz 
!eri dalgın, vücudü dimdik, •iirü • 
vordu. 

- Dinle Necdet ... Bilirsin ki ka· 
rın evlendiğiniz gündenberi daima 
neş'es~ duruvor. Tabii daha par -
lak bir izdivaç yapmaila muvaffak 
olamadığıııa çok müteessir... Biz 
balanla bundan cok bahsettik. •Hiç 
olmazsa memnun olmadığını Nec
detten gizlemeğe gayret etse .... 

diyorduk. Sonra bu kederin mu • 
vakkat olduaunu, günün birinde 
geçeceğini düşündük. Ümidi kes • 
medik. Fakat aldanmıştık. Nime • 
tin hala eski nisanlısını sevdiği 
muhakkak ... Ancak o ask gitgide 
derin bir '-ine inkilap etti. Bu kin 
onun kalbine verleşmiş çıkmıyor -
du. Karın Ömer ağayı affetmedi. 

Necdet zaten söz söyliyecek hal- Anlıyor musun? 

- Ömer ağa nişan yüzüğünü ia.. J mer ağaya ihtarda bulunmuş ol • vardı. İskarpininin üstünde de 'bir , 
de ettikten sonra neler oldu bili • malılar ki adamcağız evinden çı • kan damlası gördük. Evet ... Bir de 
yor musun? Bilmiyorsun değil mi? kamaz oldu. Geçende ıbenirnle ko· baktık, sol bileğinde bir bıçak ya· 
Ben de bunu geçen de tesadüfen nuşurken pek düşünceli bir hali rası var ... 
öğrendim. Söylendiğine göre Ni • vardı. Sen gittikten sonra Nimet Refik kan lekesi üzerinde ısrar 
met ye'sinden bir takım tehdidler hindiba toplamak bahanesile her • ettiği halde Necdet bunun mana • 
savurmuş ve bu arada 'bir gün Ö • gün evden çıkıyor ve akşam ko • sını anlamıyor, anlayamıyordu. E. 
mer ağadan intikam alacağını söy. !unda boş bir sepetle avdet edi - lini alnından geçirdi; 
miş. Ömer ağa Yedişehidlerdeki yordu. Bütün gün ne yapıyordu? - Sonra? 
evine döndükten sonra evvela dik· Bunu öğrenmek kabil olmadı. Dün Diye sordu. Refik: 
kat etmediğim bazı hadiseler ya - ner zamankinden ziyade asabi idi. - Sonra, dedi ve Needeti sürük· 
vaş yavaş nazarı dikkatimi celbet- Hareketlerinin ve sözlerinin gara. liyerek yürümeğe devam etti. Son
meğe başladı. Nimetin tarzı hare • beti komşuların bile gözünden kaç ra bu kadını kaçmasın diye oda • 
ketinde bir gayritabillik vardı. Bel madı. Akşam geç vakit evden çık· ısına kapadık ... Şimdi oraya gidi -
ki sen de bcına dikkat etmişsindir. tı. G<ıce avdet ettiği zaman... yoruz. Karın dün akşam orasını ne 
Nimet yalnız başına saatlerce or - Refik 'birden Necdetin bileğini halde bıraktı ise şimdi de şüphesiz 
manlarda dolaşıyor, evde ve so • yakaladı. İkisi de durdular. Gözgö- yine öyle duruyor ... Mailim ya Ye
kakta manasız ve asabi hareket • re geldiler. RefiX dedi ki: dişehidler tenha bir yerdir. Henüz 
!erde bulunuyordu. Bunlar hep Ö· - Gece avdet ettiği zaman yüzü oradan kimse geçmemiştir... Eve 
mer ağanın avdetinden sonra sapsarı kesilmişti. Konuşacak hal. gidip görelim .•• 
başladı. Eğer bu kadın seni sev· de değildi. Şaşkın gözlerle yüzü • Akan suyun hışıl.tısı tl uzaktan 
se idi bu herifin gelip gitmesile ta· müze bakıyordu. Bir aralık Yedi • duyuluyor ve ara sıra işitilen gHk 
bil alakadar olmazdı. Ona rastge • şehidlere gittiğini itiraf etti. Fakat gürlemeleri bu bışı.l.tıya karışı)'{)l' .. 
!erek tekrar münasebette bulun • orada kimseyi göremediğini ı;öy • (Daha var} 

Sedat, Suat, Pertev ve ölü Veli paşa tarafından vakıt paralar idresindeıı 
23571 tkraı No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek göstt" 
rilı'n~ olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve taııı;; 
mına ehlivukuf tara!ından (İki bin) lira kzynıet takdir edilmiş olan t.tsküda! eıJ 
İcadlye mahalleslııde Setba0ı ve Karabetkalfa sokağında kayden eski 46,46 Y 
31,37,35,33,46 ve mahallen 31,24,33,35,37 kapı No. lu sağı meşruf Binti Bağd~ 
arsası solu Setbaşı caddesi önü Karabetk:alfa sokağı arkası Halise arsasile ;e 
11 bir dükkilıı.ı mUştemil dört ahşap ev, evvelce yapılan satışında müş\edsi ~ 
nık namına ihale edildiği halde satış bedelinin müddetinde ödenmemesı d• uıı 
yısHe vaki ihale fesh ve mezkllr gayri menkul yeniden icra ve i.flAs kanu.nUfl 
183 üncü maddesine tevfikan 7 gün müd cleUe açık arttırmaya konmuştur. • 

1 - Arttırma 18/4/941 tarihine müsad.if Cuma g!lnü saat 14 den 16 ya::. 
dar Üsküdar icra dairesinde yapı!acalı: ve üç deta bağırıldıktan sonra en 
arttır ana ihale edllecektir. 

2 - Mezktir ııayrimenkulün arttırma şartname.! llfın tarihinden ltibaı: 
dairemizin 937 /6171 dosya Na. aile herkesin görebllınesl fçln açıktır. Bu i14D b 
yazılı olanlardan fazla malfunat almak isteyenler dairemizdeki 937 /8171 N•· 
d<ısyasma ve satış ~ameslne müracaat etmelidirler. ..t 

3 - Arttırma:ııa iı;tlrak lı;ln ;rulı.arda yazılı kıymetin yüzde yedi bU~ 
nlsbetlnde pey akçe.! veya mllll bir bankanın teminat mektubu tevdl edile<fl' 
tir. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya ı, tlralı: edenler arttırma şartnaınesin.i ~J<U' 
muş ve lüzumlu malüınat almıı ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve i~ 
olun!Jrlr. O' 

I,5bu ıa:rriınenkul yukarda gösteri len tarihte tlskOdar icra memurlu#U 
dasında işbu il.An ve ıartnamesinde ııııa terllen prtıar dairesinde satılacağı uı
olunur. (2775) _.; 

Ba.t, Dif, Bezle, Grip, Boma.tizma 
Nenalji, Kanklık ft! Blitlla Ağnlarıııızı Derhal Keeer 

.,.,._ ııt11ldt S tlfl ıtınalılltr. T .lli.tltt!RINDl!:N SAl1NıNtz. 
HEll YERDE PULLU ICUTULARt ISR.\llt.A iSTEYiNiZ 

lstanbul Defterdarllğından: 
Darphane ve Damga matbaası binasında yaptırılack 2386 lir 2B ırnruıı.-;; 

ıltU tamir ifi 21/4/941 pazartesi S(lnil aaat 15 de Milli emH\k rnüdUrJUğilll ti" 
toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. MuvakJ<•I. dl 
minat 180 liradır. Keşit şartname ve sair •vrakı milli eın!Ak 4 üncü kalemi!! a 
görülebllir. İsteklilerin; en az bir taahhtitde (2000) liralık bu işe benzer 
yapdığına dair idareıerlndeıı almış oldu A'uvesikalara istinaden İstanbul vıı•,;:; 
tin~ mflracaatla eksiltme tarihinden (talil günleri hariç) 3 gün •vı:eı alın s9l 
ehlıyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikası ibraı. etmeleri muktezıdır. ~ 

TÜRKiYE CUMHURIYETl 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - ~rmayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şu be ye ajans adedi; 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasınaa kutnoaralı ve ınoarsız tasarruf hesap· 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4. A. 1,000 liralık 4.,000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 J,. 

4 • 500 • 2,MO • 120 • 4.0 • 4.,800 • 
4. • 250 • 1,000 • 

4.0 • 100 • 4,000 • 160 • %0 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lir•· 
dan a§ağı düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11mart,11Haziran tl 
Eylul ve 11 Birinci.kanun tarihlerinde çekilecektir· 

Manifatura Tüccarlan Birliğinden: 
. ~.r' 

Birliğimizin 81 Mart 941 tarinde yapılması mukarrer senelik hey'e!1 ~"' 
miy~ ictlmaı yevmi mezkllrda nisabı ekseriyet hasıl olmadığ:ından tahk 
m.iştir. . · d"' 

Niz.amnamemiz ahkAmına tevfikan birliğimiz hey,eti umunUyesi ikLll~ bit" 
fa olarak yine Atir efendi caddesi Kısmet han ~ üncü kal 23 numarad.ı;uııııt• 
ilk merkezinde 30 Nisan 941 Çarşamba günü saat 15 te içtlmaa davet 0 

Ruzname: 
Hey'eti idare .e Miirakip raporlannrının okunması ve tasvibi. 

Hey'eti idarenin ibrası ve yeni idare hey'eti intihabı. _....,. 
• 

Perver Cemiyetı 
.. "b ı· Fener ca•"" Muhterem azalarını 13/4/941 Pazar günu saat 10,36 da Cı a ı 

Cibali Fukara 
desi 196 Na. Merkez bina•ındaki içtimaa davet eder. . 

Görütü1ecekler: Yeni Hey'eti idare seçimi ve BilAnconun tasdtkı. 


